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József Attila: Tél 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 

Hogy melegednének az emberek. 

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 

Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 

Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! 

- 

S rászórni szórva mindent, ami szép. 

 

Dalolna forró láng az égig róla 

S kezén fogná mindenki földiét. 

 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 

Hisz zúzmarás a város, a berek... 

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 

És rakni, adjon sok-sok meleget. 

 

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 

Hogy fölengednének az emberek! 

 

Talán a borongós napok miatt, talán a hideg miatt, nem is tu-

dom igazán, de sokat jár a fejemben ez a vers. Egy 115 éve szüle-

tett ember vágya, ami érvényes ma is. 

Karácsony közeledtével fontos lenne a lelkekben meggyújtani 

azt a tüzet. 

Kimondani könnyebb – ezért is lett közhely –, mint megtenni. 

Megpróbálom – mondhatnád. De… hogy egy klasszikust idéz-

zek: Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd! De ne próbáld. 



3 

 

TARTALOM 

Használd ki (4. oldal) 

 Garbacz Beáta írása 

 Diktátorok és a Kennedy gyilkosság (5. oldal) 

 Iskolánkban tartott előadást dr. Hahner Péter - Garbacz Beáta riportja 

Érdekes és furcsa karácsonyi szokások (6-7. oldal) 

 Sata Réka és Soós Laura gyűjteménye 

„legszebb dolog a színpadon lenni…” (8-9. oldal) 

 Interjú Őze Áronnal, a Bartók színház igazgatójával 

Fél-Re-Ért...És? (10-11. oldal) 

 Volt diákunk, Nagy Johanna írása 

Vári Rózsa Kitti - Utolsó esély (12-13. oldal) 

 A folytatásos történet első fejezete - Az új jövevény 

Irodalmi sarok (14-15. oldal) 

 Garbacz Beáta és Gerendás Lili tollából 

Rövid sarok (16. oldal) 

 Varga-Kovácsy Enikő Emese - Realitás 
  



4 

 

Használd ki - Garbacz Beáta írása 

Csak úgy őszintén, gondoljunk bele. Egyszer meg kell halnunk. Még nem értem el semmilyen hatást, ugye? 

Na, akkor ezen mindjárt változtatok. Egyszer, ki tudja, mikor, de lesz egy nap, amikor megszűnünk létezni. 

Egyszer, már nem fogunk újra felébredni a sötétséggel való találkozás után. Lesz egy pillanat, amikor az 

utolsó lélegzetvételünket kifújjuk, vagy még annyire sem lesz lehetőségünk. 

Hogy őszinte legyek, amikor ezen komolyabban eltöprengek, letaglóz, hogy tényleg el fog jönni számomra is 

az a bizonyos pillanat. Vajon lesz utána valami? Visszajöhetek egy nap ebbe a világba, hogy megtudjam, mi 

történt utánam? Ha lehetséges is, az biztos, hogy nem leszek tisztában addigi életemmel, de remélem, még 

több időt tölthetek majd el az emberiség megfigyelésével és a távolból való tanulmányozásával. Egyszerűen 

csak kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni több száz év múlva, hogy javulni fog-e a helyzet, és hogy többféle 

szempontból ismerhessem meg ezt a világot. Hogy milyen rosszabb vagy épp jobb helyzetből indulni, és 

hogy onnan meddig juthatnék el. 

Minden, ami miatt aggódunk, minden, amitől félünk, egy nap jelentéktelen lesz. Az érzések elszállnak, az 

emlékek kifakulnak, minden, minden el fog tűnni. Éppen ezért sem szabadna elvesztegetnünk ezt az életün-

ket, hiszen tényleg csak ennyi jutott mindannyiunknak. Ha létezik is a lélekvándorlás, nem fogunk semmire 

sem emlékezni. Most kellene a legjobbat kihoznunk magunkból és azokból a dolgokból, amelyeket megta-

pasztalhatunk. Használjuk ki a helyzetünket, mert valahogyan a saját hasznunkra fordíthatjuk azt. Lehet, 

hogy rengeteg türelem kell hozzá, míg kivárjuk a lehetőségeinket, de közben keresni is kell őket. Egy-egy 

újabb eseményt pozitívan kell fogadni, de egyben felkészülten is. Lelkileg elsősorban. Ha azt mondjuk ma-

gunknak, hogy menni fog, akkor meg is tudjuk csinálni. Csak vegyél egy mély levegőt és ne mások negatív 

megítélései döntsék el helyetted a sorsod. Én is féltem. Sőt… Sokszor még mindig, de kockázatokat kell vál-

lalni és túllépni a komfortzónánkon. Feszegetni a határainkat, mert ha tényleg sikerül, akkor elmondhatod 

magadról, hogy ezt meg azt is megcsináltad, képes voltál rá. Így pedig az önbizalmad is gyarapodni fog, ami 

elősegíti a falaid ledöntését. 

Tudom, tudom… Ki vagyok itt én, hogy az életről tanácsokat adogassak? Azonban úgy érzem, hogy ha más 

nem is képes segíteni a társait, akkor én akarok az lenni. Nekem sem volt ki az utamon vezessen és tudom, 

hogy némi jó tanáccsal gyorsabban elértem volna azt, akivé végül majd válni fogok, ha egyszer teljesen kicsi-

szolódik a személyiségem és ritkán ugyan, de belegondolok, hogy egy nap tényleg meg fogok halni. Hazud-

nék, ha azt mondanám, hogy nem rémiszt meg, mert nem tudom elképzelni, milyen lehet nem élni, hiszen 

egész eddigi életemben ezt csináltam, de kíváncsi is vagyok. A rémület azonban észhez is térít sokszor. Mi-

ért ne próbálkozzak? Miért ne én legyek az, akinek sikerülhet elérnie, megvalósítania az álmait? 

Küzdeni akarok, hogy legyen mit hátra hagynom. 

A leszármazottaimnak, az emberiségnek, a világnak. 

Segíteni azoknak, akik nem tudják megfogalmazni gondjaikat. 

Hogy emlékezzenek rám pozitív értelemben, 

És legyen végre értelme az életemnek.  
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SZULIK ÁKOS 

- Mit gondol, mi játszódhatott le azoknak az 

embereknek a fejében, amikor eldöntötték, 

vagy éppen afelé sodródtak, hogy diktátorok 

lesznek? 

-Valószínűleg úgy gondolták, hogy ők nemes és 

fontos ügyért harcolnak. Az igazi reformációért, 

az erényes köztársaságért, hazájuk nagyságáért 

vagy a kizsákmányolás felszámolásáért. Ha az 

emberek többsége nem is érti és nem követi őket, 

a jövő majd őket fogja igazolni. Úgy érezték, hogy 

tulajdonképpen áldozatot hoznak, amikor vállal-

ják a teljhatalmat egy jobb jövő érdekében. 

- Létezhet békés, a nép érdekét szolgáló és 

tiszteletben tartó diktatórikus berendezke-

dés? 

-Tartósan aligha. A történelemben voltak úgyne-

vezett „puha diktatúrák”, amelyekbe a társada-

lom  többsége belenyugodott és ideiglenesen el-

fogadott. Ilyen volt Kádár Jánosé Magyarországon 

– a magyarok többsége belátta, hogy egyelőre 

nem hagyhatja el a szovjet „tábort”, és Kádár jóval 

mérsékeltebbnek bizonyult elődjénél, Rákosi Má-

tyásnál. De akadtak olyan „diktátorok”, mint Ge-

orge Washington, Simón Bolívar vagy Giuseppe 

Garibaldi, akik le tudtak mondani a hatalomról, 

át tudták adni a társadalom által választott képvi-

selőknek, és időben vissza tudtak vonulni. Ezért 

minden tiszteletet megérdemelnek. 

 - Ön szerint miért nem hajlandóak sokan el-

hinni, vagy elfogadni, hogy Lee Harvey Os-

wald gyilkolta meg Kennedy-t? 

-Egyrészt azért, mert sokkal „menőbb” dolog a 

„jólértesültet” játszani, aki átlát a szitán, és nem 

téveszti meg a látszat. Másrészt nehéz elhinni, 

hogy a világ leghatalmasabb politikusát egy sen-

kiházi félreállíthatja. A sakkban is ritkán üti le a 

királyt egy paraszt. Harmadrészt azért, mert elké-

pesztő mennyiségű álhír látott napvilágot az ügy-

gyel kapcsolatban, és az emberek többsége nehe-

zen hiszi el, hogy mindez alaptalan lehet. Filmek, 

könyvek, cikkek özöne bizonygatta, hogy a maffia 

volt a bűnös, vagy a CIA vagy az FBI vagy a Szov-

jetunió vagy Kuba vagy… stb. stb. Ezek hatalom-

mal, erővel bíró szervezetek vagy államok. De egy 

sikertelen életű senki, aki postán rendel egy fegy-

vert? Tényleg nehéz elhinni. De a történelemben 

néha a nehezen hihető az igaz. 

 - Ön szerint hogyan alakultak ki a történel-

mi tévhiteink? 

-Számtalan módon. Vannak elavult ismeretek: 

egy régi történész így írta meg, és elterjedt. Van-

nak ideológiai, politikai okokból terjedő tévhitek. 

Szívesen gondolunk magunkra úgy, mint egy fel-

sőbbrendű csoport tagjára – ezért könnyen 

elhisszük, hogy a más országhoz, más valláshoz, 

más nemhez, más történelmi korhoz tartozó sze-

mélyek butábbak, tájékozatlanabbak, naivabbak 

nálunk. És van, ami egyszerűen vicces, különös, 

furcsa, emlékezetes – ezért elhisszük és tovább-

adjuk. 

 - Mit gondol, milyen következménnyel járna, 

ha a Kennedy akták folytatását is a nyilvános-

ságra hoznák? 

-Lényegi kérdéseken nem változtatnának. Hogy 

ki követte el a gyilkosságot és hogyan, azt tudjuk. 

De apróbb, mellékes kérdéseket tisztázhatnak.  

Riport dr. Hahner Péter egyetemi docenssel 
Garbacz Beáta interjúja 
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Nálunk a karácsony a szeretteink körében zajlik, a velük elfogyasztott ünnepi ebéd, vacsora 

után közösen bontjuk ki az ajándékokat. De belegondoltatok már abba, hogy máshol ho-

gyan ünneplik a karácsonyt? 

Körbenéztünk a világban, és összegyűjtöttünk nektek pár számunkra furcsa és bizarr szo-

kást. 

Anglia 

December 25-e reggelén a Father Christmas -azaz a télapó- a kandallók 

fölé akasztott zoknikba hozza az ajándékokat. Hagyományos puding ke-

rül asztalukra, amibe a gyümölcsöket már hónapokkal az ünnepek előtt 

alkoholban érlelik. 

Finnország 

A finn szülők december 23-án este állnak neki rendet rakni és főzni az ün-

nepekre. -Ilyenkor biztos fellendül a kávé és energiaital piac. Karácsony 

első napja szigorúan a családé, ezt annyira komolyan veszik, hogy telefo-

nálni sem lehet és még csak a szomszédaidat sem látogathatod meg. 

Dél-Afrika 

Itt az ünnepi fogások nem a gyenge gyom-

rúaknak valók, a lakosok marékszámra 

eszik a frissen kisült császárlepke hernyó-

kat. Hmm……Nyami!!  

Spanyolország 

Az itteni furcsa szokás, hogy a betlehem felállításánál egy extra figurát 

csempésznek a csendéletbe: Caganert. Ez nem más, mint egy kakiló figu-

ra, amit ha megtalálnak a gyerekek, boldogan kiáltanak föl: MEGVAN 

CAGANER!!! 

Görögország 

A görögök most sem hagytak minket cserben a bulizás terén, ilyenkor 

megkezdődik a Dekameron, ami december 25-től január 6-ig tart. 
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Japán 

Amikor egy reklám felborítja egy ország szokásait. 

Az egyik 70’-es években készült karácsonyi reklám akkora népszerűség-

nek örvendett, hogy azóta hagyománnyá vált a KFC menü fogyasztása. 

Grönland 

A grönlandiak hagyományos étele a kiviak, ami egy elég bizarr csemege: 

egy nagy zsíros fókabőrbe belecsomagolnak vagy 500 kistestű tengeri ma-

darat -tollastól, csőröstől-, jól lezárják és 6 hónapig állni hagyják. A vég-

eredmény: egy sajtszagú, ragacsos, mérgező, rohadt katyvasz. Egészsé-

günkre! 

Németország 

A németeknél népszerű karácsonyfadísz az 

uborka, amiből minden évben egyet elrejte-

nek a fán, és amelyik gyerek először megta-

lálja, az kap egy kis ajándékot. Uborka kere-

sésre fel, bitte! 

Svédország 

Svédországban a 60’-as évek óta minden karácsonykor felállítanak a város 

főterére egy szalmakecskét, amit a vandálok rendszerint fel szoktak gyúj-

tani, nemtetszésüket kifejezve. 

Olaszország 

Karácsonykor az olaszoknál dudásfesztiválokat rendeznek, ahol a hegyi 

pásztorok, vagyis a ,,zampognarik” dudaszóval köszöntik a közelgő ünne-

pet. Karácsonyi különlegesség Rómában az angolna és a kalács. 

Hogy kinek melyik furcsa szokás tetszik, azt döntse el maga! 

Sata Réka - Soós Laura 
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Mikor jött az ötlet, és mi ösztönzött arra, 

hogy a színészi pályán folytasd az életed? 

A folytatást arra gondolod, hogy ugye én faiparit 

végeztem, igazából nem volt ennek semmi ilyen 

konkrét pontja vagy oka, hogy én onnantól szí-

nészi pályára készülnék vagy azt szeretném csi-

nálni. Ez egy picit olyan, mint a levegő, amit az 

ember automatikusan beszív vagy észre sem ve-

szi, hogy lélegzik aztán közben pedig mégis ez 

élteti és ez a kapcsa az élethez. Nyilván, hogy 

van egyfajta genetikai kódoltság, amiről az em-

ber nem tehet, úgy ahogy arról sem, hogy hova 

születik, de közben pedig a gyerekkorom na-

gyon szépen telt el. Amit én gyerekként erről a 

pályáról tudtam, tapasztaltam vagy megéltem az 

azért nem volt egyszerű. Mondhatom, hogy elég 

bonyolult volt sőt elég vadviharos, ebből kifolyó-

lag például én teljes mértékben elmehettem vol-

na ellenkezőleg is szándékosan, mert mondom 

nem feltétlen pozitív tapasztalatokat éltem meg 

gyerekként ezzel a pályával kapcsolatban, de 

közben pedig nem vagyok egy ilyen matemati-

kus, elhatározós típus, hanem a dolgot hagyom 

egy kicsit magától menni, folyni, gördülni, ab-

ban hiszek és azt gondolom, hogy mindenkinek 

van egy útja egy karmája, egy sorsa  ilyen érte-

lemben, ezt ki hogy fogalmazza, hogy ezt mi ve-

zeti, a sors, az Isten, a Buddha, Visnu vagy bárki 

vagy bármi, ezeket a jeleket, amik a mi útjaink 

jelei, ezeket kell tudni észre venni és én figyelem 

ezeket a jeleket. Ha valaki nagyon lematekolja 

magát, hogy most „efelé meg afelé akarok men-

ni” és ezt ilyen nagyon elhatározott szándékos 

görcsösségben akarja megtenni akkor lemarad 

ezekről a jelekről. Ezt a dolgot mindig egy kicsit 

lazán kell venni. Nekem is észre kellett vennem 

azokat a jeleket, hogy engem igenis a színház 

felé hajt faipari tanulóként is, már általános is-

kolásként, valószínű kisgyermekként is aztán 

utána főiskolán ugye egyértelműen és hát azóta 

is, ez nem úgy van, hogy valaki a pálya elejére 

kerül és akkor kész pályán van, mert sajnos Laci 

bácsi mondta „Ez bizony egy hosszú pálya”. En-

nek a pályának vannak mély-, és csúcspontjai is 

egyaránt, van számtalan féle formája, nyilván az 

egyik legszentebb és legszebb dolog a színpadon 

lenni, de rendezőként is érdekes utam volt és 

hát úgymond igazgatóként jelen pillanatban is. 

Mennyire volt nehéz bekerülni a Színház- és 

Filmművészeti Főiskolára? 

Annyiban nehéz, hogy nagyon fel kell készülni, 

és az én időmben ugye ez ’89-ben történt (1989-

től voltam 1993-ig főiskolás), nagyon nagy volt a 

túljelentkezés legfőképpen a lányok részéről 

még a mai napig is egyébként, pedig a drámairo-

dalom szerepei azok 2/3 részben a férfiakról 

szólnak, 1/3 részben csak a hölgyekről, de a je-

lentkezési a pályára kerülési arány és a törekvés 

pont fordítva működik. Nagyon sokan jelentkez-

tek, ráadásul amikor én a faipariban érettségiz-

tem, ahol 4 boldog évet töltöttem, fantasztikus 

iskola volt, és az érettségi felkészültség alatt ké-

szültem fel a főiskolai felvételire, kint a Tabán-

ban a németjuhász kutyám sétáltatása közben, 

éjszakánként mondtam a monológokat, verseket 

és talán dalra nem fakadtam, mert azt annyira 

nem vettem komolyan, de az előbbieket min-

denképpen. A prózai anyagot azt komolyan vet-

tem, és azért volt az én esetemben duplán nehéz 

az a felvételi időszak, előfelvételisként, akkori-

ban régen még volt egy ilyen rendszer, hogy fel-

vették őket a főiskolára de 1 évig el kellett men-

niük katonának, ez alatt született az 

„Angyalbőrben” című sorozat, ők lettek az én osz-

tálytársaim, mert ők már 1 évvel ezelőtt felvételt 

nyertek, úgyhogy úgy is indult az én felvételi idő-

szakom, hogy abban az évben fiúkat már nem is 

vesznek fel, 

„legszebb dolog a színpadon lenni…” 
Interjú Őze Áronnal , 1. rész - Kolbert Márió 
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SZULIK ÁKOS 

 ugyan kiírták a felvételit, elfogadták a jelentkezé-

seket, nyilván megnézték a felhozatalt, de tripla 

megmérettetés volt, mert 2 fiút vettek fel összesen 

a több száz jelentkezőből. Úgyhogy nehéz volt 

közben pedig csinálta az ember ösztönösen, amit 

csinálnia kellett, komolyan vettem nyilvánvalóan, 

tehát felkészült voltam, de hát én egy faipariból 

mentem egy művészeti főiskolára felvételizni, a 

magam naivságával és ártatlanságával odatéve ma-

gamat a lehető legőszintébben, aztán úgy ítélte 

meg a bizottság, hogy felvesznek. Maga akkor még 

a felvételi rendszer is más volt különben, 3 rostás 

volt, nem volt ez az együttélés ami most van, hogy 

1 hétig együtt vannak a 2. és 3. rosta között a felvé-

telizők és egy hétig dolgoznak, akkor nagyon ko-

molyan a 3. rosta úgy nézett ki a színpadon, hogy 

reggel 8-ra bementünk, szinte bezártak minket egy 

öltözőbe, ami ráadásul egy ilyen légiós öltöző 

bombabiztos ajtókkal rendelkező pincerendszer, 

és én magam is az „ő” betűmmel viszonylag későn 

kerültem színpadra, ez olyan délután 3-4 óra körül 

lehetett reggel 8-tól se ki se be, és addig ott vol-

tunk, és fel lehetett menni hátul a színpadra, ez 

volt a 3. rosta, és szépen a kis listánkból kérésre 

vagy pedig saját magunk választva elő kellett adni 

egy csomó mindent és aztán a döntés utána 

nemsokkal megszületett. Egyébként nem volt 

rossz élményem, de akkor sem történt volna sem-

mi baj, ha nem vesznek fel, akkor már érettségiz-

tem egy szakmából, nyilván elkezdtem volna dol-

gozni, közben folytattam volna az úgymond diák-

színjátszást vagy az amatőr színjátszást, azt is na-

gyon szerettem, biztos, hogy próbálkoztam volna 

minden évben, így alakult, így hozta az életem a 

sorsom, hogy így elsőre felvettek. Nagyon zöldfülű 

voltam, a főiskolán mindig vannak ilyen divatok, 

van, amikor a tyúkmellű nőies alkatokat keresik, 

van, amikor a robusztusabb Bud Spencer alakokat, 

van, amikor az alternatív figurát, van, amikor a 

majdnem 2 méter magas embereket, az én felvételi 

időszakomban, a teljesen tiszta lelkű naivokat ke-

resték, és én ennek megfeleltem. Szerintem, amit 

produkáltam a színpadon az minősíthetetlen volt 

megmondom őszintén. Én magam is felvételiztet-

tem nagyon sok diákot, és pontosan tudom, hogy 

egész máshol dőlnek el ezek. Felkészülni fel kell, 

de már az ember, ahogy belép egy diák és bekö-

szön és bemondja a nevét vagy leteszi a listáját a 

bizottság elé, vagy ahogy létezik, hogy bejött-e va-

laki vagy nem, ez már ott abban a percben eldől, 

még meg sem szólalt, még egy verset nem mon-

dott el, se egy monológot, de már akkor vagy érez 

az ember valamit vagy pedig elmondhat 60 verset 

is akkor sem történt és történik semmi, tehát hogy 

máshol dőlnek el ezek a dolgok. 

Mit ajánlsz azoknak a középiskolásoknak, 

akik a színészi pályán akarják folytatni? Mire 

kell felkészülniük? 

Arra, hogy ez egy nagyon kiszolgáltatott, gyönyö-

rű, és szerethető pálya, de a legnagyobb nehézsége 

valóban a kiszolgáltatottságban van. Mindig má-

sok döntenek felettünk, nem arról van szó, hogy 

van valaki, aki leül egy festővászon elé, egy üres 

fehér vászon elé és hopp kezébe ragadja az ecsetet, 

leül egy papírlap elé tollal, vagy egy klaviatúra elé 

és csak ír, hanem ez egy nagyon komplex művé-

szeti műfaj vagy tevékenység a színház. Ezen belül 

színésznek lenni, de rendezőnek is vagy egyben a 

színházzal foglalkozni is nagyon sok mozaikból áll, 

nagyon sok rétege is van és nagyon sok olyan ösz-

szetevője, ami végül is mondhatom, hogy nem egy 

önálló művészeti tevékenység. Ettől még gyönyörű 

és csodálatos, pont talán ez is az ereje, hogy csa-

patban és egyszerűen csak együtt megy másképp 

nem, mert itt egy premier során a portásnak, a 

művészeti vezetőnek, az adminisztrátornak, a gaz-

dasági vezetőnek, az öltöztetőnek, a takarítónak, 

mindenkinek a saját területén keresztül ugyanany-

nyi szerepe és dolga van és ez egyébként fantaszti-

kus, ez egy hihetetlen jó dolog, besétálni a szín-

padra nagy asszonynak lenni, de hogyha az öltöző 

nincs kitakarítva, akkor elveszik a nagy asszony, 

vagy nincs a tükör letörölve, lemosva és letakarítva 

akkor még magamat sem látom, itt mindenkinek 

hozzá kell adni a színházhoz, mint munkához ma-

gát és talán pont ez az egyik legszebb része ennek 

az egésznek ugyanakkor mondom ettől kiszolgál-

tatott is, tehát nem egy önállóan működő, a sem-

miből csodákat létrehozó és sehova nem kötődő 

dologról van szó, hanem ehhez igenis pénz kell, a 

városnak vagy egy fenntartónak áldozni kell, itt 

azért ügyesnek kell lenni a politikában hogyha 

kell. Ki van szolgáltatva a színház és a fenntartó 

ezáltal a politikának, kapcsolatoknak, kontaktok-

nak, érdekrendszereknek és egyebeknek, tehát na-

gyon sok a veszélyességi tartománya azért ennek a 

munkának sokféle értelemben, de ugyanakkor egy 

gyönyörű és egy szent hivatás.  
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Arany János Ágnes Asszony című balladája 

kétségtelenül az egyik legidegtépőbb költe-

mény a magyar irodalomban; hiszen sze-

rény szerzőnk szakértelme ebben a szerze-

ményben is szabadon szállva szeli a strófá-

kat. De miről is szól ez a néhány sor? – Te-

hetné fel magában egy irodalom-

technológiai szempontból szakszerűtlen 

olvasó ezt a kérdést. Szerencsére, én a szűk 

keresztmetszet tagjaként, egyértelműsített 

formában tudomásomban tarthatom ezen 

remekmű tartalmát. 

Főhősünk; Ágnes asszony elhurcolásának 

szemtanújaként, a költő számot ad az ese-

mények sorozatáról. Ahhoz kétség sem fér, 

hogy Arany szánakozó hangnemben beszél 

a cselekmény bugyutaságáról, hiszen a ref-

rénben szinte láthatjuk azt a képet, amikor 

a költő a fejéhez kap, és azt kiáltja: Oh, ir-

galom atyja, ne hagy el! A kezdő strófában 

már tudhatjuk, hogy Ágika meglehetősen 

balga ember. Mégis ki mossa az egész falu 

láttára a nyálkás-bűzös patakban a véres 

gönceit? A kínszenvedős mosás hallatára a 

környék gyermekei és asszonyai is jól meg-

bámulják Ágikát, illetve olyan kérdéseket 

tesznek fel neki, amikkel csak a folteltávo-

lító folyamat ideggyötrő mivoltát próbálják 

elfojtani. Mit mos kelmed? – Érzékelhetjük 

a kérdés feleslegességét, hiszen mindenki 

látja, hogy egy véres leplet sikál az asszony. 

Hol a férjed? – Ez meg mégis hogy jön ide? 

Bár ez esetben elképzelhető, hogy az asszo-

nyok furcsálták, hogy nem szólt rá Ágikára 

a férje, hogy nem kéne összeszappanozni a 

falu patakjának vizét. 

A következő képekben megszakad az idilli 

mosás, hiszen Ágnest letartóztatják; ille-

téktelen módon, egy közterületnek titulált 

helyen történő magánügykörhöz tartozó 

munka végzéséért, illetőleg súlyos környe-

zetszennyező tevékenységért. Ágnes első 

körben tiltakozik, hivatkozva arra, hogy 

nem fejezte be a mosást. Itt érkezhetünk el 

ahhoz a részhez, amikor már mi is, az olva-

sók az irgalom atyjához fohászkodunk; 

meglepődve és felháborodva Ágnes asz-

szony szemtelenségén.  

Fél-Re-Ért...És? 
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 Ezt követően a költő a börtönfilmeket 

és börtönökről írt dokumentumszerű tanul-

mányokat meghazudtoló módon ábrázolja a 

nyomasztó bezártságot. Emellett tájékozta-

tást kapunk arról, hogy Ágnes asszony mi-

lyen szánalmasan viselkedik, hiszen nem 

tartja igazságosnak, hogy egy koszos cellá-

ban kell unatkoznia egy ilyen kicsiny malő-

rért. Még az is zavarja, hogy kevés a fény! 

Micsoda borzalmas egy nő! 

A megfelelő olvasókra mért várakoz-

tattatás után a bíróságon találjuk magunkat. 

Az asszony holmi csicsás, figyelemfelkeltő 

módon igazgatja magát; mintha a bíróságon 

számítana, hogy valaki hogy néz ki! Bár, el-

képzelhetőnek tartom, hogy Arany pont ezt 

a korrupt büntetésvégrehajtást fricskázta 

volna ezekkel a sorokkal.  

A felette bíráskodni kívánó személyek 

lesajnáló tekinteteikkel vetik meg az asz-

szonyt. Szánalmas! – Gondolják magukban. 

Nem elég, hogy belemosta a mocskát a pata-

kunkba, ahol nyáron strandolunk, még itt 

illegeti magát!  

A formaiság kedvéért azért vallatják az 

asszonyt, és egy hamis tanú is feltűnik a so-

rokban; a szerető. Hiszen ott sem volt az in-

cidens leforgása közepette! Ez már minden-

nek a teteje! Annyira kiállhatatlan egy nő-

személy, hogy a saját szeretője is ellene vall. 

Nem is beszélve arról, hogy a nő szerencsét-

len férje szinte haláli állapotba kerül, amikor 

kiderül számára, hogy a tárgyalóteremben 

tanúskodó férfi valójában a felesége szerető-

je.  

Ágika „legnagyobb felháborodására” 

az ítélet; életfogytig tartó börtönbüntetés a 

patak teljes hal- és madárvilágának kiirtásá-

ért. Költői képekbe öntve kaphatunk infor-

mációkat a leművelt hisztirohamról. A világ-

irodalom legszebb metaforája formájában 

pedig a döglött hattyúk tolláról lepergő mo-

sószeres vízről is tudomást szerezhetünk. Ez 

pedig arra utal, hogy valójában Ágnes az ál-

latian viselkedő tettes, az áldozatok pedig a 

valójában állat ártatlanok.  

A büntetett személy még megpróbál-

kozik az adu ásszal is; arra hivatkozik, hogy 

mosnia kell, ezért nem lenne szabad őt bör-

tönbe zárni! Még ilyet! Ez már tényleg bor-

zalmas, nemde? Erre a költő egy óriási csa-

varral mutat görbe tükröt a lekenyerezhető 

törvényszéknek; Ágnest végül szabadon en-

gedik!  

Az utolsó strófa-csokorban pedig azt 

láthatjuk, hogy Ágnes csak azért is újra mo-

sást indít a patakban. Ennél a résznél pedig 

igazán elgondolkozhatunk azon, hogy a bűn 

micsoda elvesztegetett fogalommá degradá-

lódott a költő társadalmában. A balladai ho-

mály pedig egészen szubjektív módon fedi le 

azt a záróképet; miszerint Ágika még az éj 

leple alatt is mossa a szutykos rongyait…  
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1. fejezet - Az új jövevény 

Az egész 2003 nyarának elején kezdődött. Minden teljesen normálisan indult. Fel-

keltem, átöltöztem, reggeliztem, aztán rohantam a busz után, ami bevitt a suliba. A 

buszon megírtam az aznapra feltétlenül szükséges házit, majd bementem a greenhill-i 

gimi főkapuján.  

Elég messze laktunk Greenhilltől. Az volt az egyetlen nagyváros a környékünkön. 

Egy órát buszoztam nap, mint nap. Mindig. Télen-nyáron. Mondanom sem kell, imád-

tam.  

Mikor hazaértem, egy lószállítót láttam meg az udvaron. Kíváncsi lettem, hisz apa 

már évek óta nem foglalkozott lótartással. Egészen pontosan azóta, mióta az egyik te-

xasi lóversenyről hazafele tartva egy részeg kamionos belehajtott a szüleim kocsijába. 

Anyukám ott, helyben meghalt. Apunak eltört a keze, nekem meg a bal lábam.  

Szóval ott volt az a lószállító. Nem tudtam kié, hisz nem a mi körzetünkbe tartozott 

a rendszáma. Bementem a házba, ahol Lucky, a skót juhászunk boldogan ugrált körbe. 

Felvittem a cuccom a szobába, aztán lementem a nappaliba, ahol apu meg egy öreg 

férfi beszélgettek.  

- Casey! Gyere ide! Beszélnünk kell. Neee. Amikor apa beszélni akar velem az soha 

nem jó. Elgondolkodtam, vajon miről akarhat beszélni. Akkoriban nem kaptam 

egyest. A tanárok se panaszkodtak. A házi feladatokat is megcsinálom... nagyjából. 

Odamentem. Apa nem tűnt mérgesnek. Csak feszült volt.  

- Miről kell beszélnünk? 

- Nos... - kezdett bele. - Ez az ember itt Mr. Ralph Middletown. Azért jött, mert a 

kelet- texasi lovardáját felszámolták. Eladta az összes lovát, de... az egyikkel bajban 

van.  

- Bajban? Hogy érted azt, hogy bajban? - kérdeztem értetlenül.  

- Van egy lova. Egy fekete fríz csődör. Egy díjnyertes paripa. Egy gond van vele... 
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Karácsonyi veszélyek 

Az hogy vad, mint az isten csapása. - Mr. Middletown hangja hirtelen ért.  

Az eddig csendben ülő öregtől nem számítottam ilyen indulatos beszédre.  

- És miért hozta el hozzánk? - kérdeztem. 

- Mi nem tudunk kezdeni vele semmit... vagy igen?  

- Éppen ez az amiről beszélni akarok veled. Tudom, hogy anyád halála óta nem volt 

lovunk. Azt akarom tudni, te mit gondolsz. Nem hittem a fülemnek. Hogy újra legyen 

lovunk? Nagyon meglepődtem apa ajánlásán.  

- Tartsuk meg. Kérlek szépen. Tartsuk meg! - suttogva kértem. Nem mertem han-

gosan beszélni.  

- Ott van a kertben az az istálló. Egész jó állapotban van. A karám kerítése elég ro-

zoga, de meg lehet javítani. A lószerszámokra is ráférne egy alapos rendberakás. A 

magtározó teteje viszont beázik. Azt költséges lenne rendbe rakatni. De ezek orvosol-

ható gondok. Hogy fogsz elbánni vele? Ez a ló nagyon vad. Mr. Middletown azt mond-

ta, csak a múlt hónapban három lovásznak törte el a bordáit, és harap. És még ha el is 

bírsz vele, akkor is hatalmas. Csak egyszer esel le róla rosszul.  

- Az istállót csak ki kell pucolni. A kerítést is egy három méteres szakaszon kell 

helyrerakni. A szerszámokat le kell takarítani. A szomszédban lakik egy ács. Nemrég 

adtál neki kölcsönt, amit még nem tudott visszafizetni. Ledolgozhatná. Az pedig, 

hogy hogy bánok el vele, az én dolgom. Más lovat is szelídítettem már meg. Emlékszel 

Démonra. Ő is több embert juttatott a kórházba. És amúgy is. Soha nem estem még le 

lóról. Kérlek hadd maradjon. Úgy hiányoznak a lovak. Neked semmi dolgod nem lesz 

vele. Még költened sem kell rá. Elmegyek dolgozni. Tizenhat évesen már felvesznek 

részmunkaidőbe. A Raffie's Pizza-ba már így is kerestek felszolgálót. Nagyon szépen 

kérlek, tartsuk meg!  

Nem válaszolt. Mr. Middletown nagyot sóhajtott. Tudtam mi lesz, ha nem fogadjuk 

be a lovat. Viszik a vágóhídra. Azt pedig nem engedhetem.  

- Egy hónap. Ennyi ideig fog tartani a próbaidőd. Ha egy hónap alatt eléred azt, 

hogy a ló megbízzon benned, akkor maradhat. Egy hónapot kapsz. Ha nem sikerül, 

eladom.  

- Értem. Mr. Middletown azt szeretném tudni, hogy hogy hívják a lovat?  

- Ez a ló maga a megtestesült ördög. Úgy hívják: Diablo.  

Folytatjuk... 
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Családi karácsonyunk 
 

Most olyan kellemes minden, 

Nem maradhatna a világ örökké ilyen? 

Hamarosan fél tizenkettő lesz, csöndes az éjjel, 

Sötét van, de békésen, egyre nehezebben maradok ébren. 

 

Aludnék én, azonban ez tényleg annyira jól esik, 

Valami ismerős érzés, mely elfogott megint. 

Hamarosan itt a tél, várom már a havat, 

Sajnálom, hogy kevés az esélyünk egy fehér karácsonyra. 

 

De az is boldogsággal tölt el, ha a családommal lehetek, 

Úgy, mint régen, vidáman, boldogan, nagyokat nevetve. 

Annyira rég volt, alig emlékszem már, 

Az el nem hagyható húsleves, amit annyit főzött a mamám. 

 

Eddig nem is jöttem rá, mennyire hiányzik, 

De emlékeim vígan és színesen táncolnak, boldoggá tesz bármi. 

A hangulat, az a sok mosoly, vagy csak figyelmetlen voltam? 

Viszont akkor is, olyankor éreztem magam a legjobban. 

 

Kis kétszobás lakásban három-négy család összegyűlt, 

Nem kellett attól tartani, hogy az étel kihűl. 

Beszélgettünk, nevettünk, olyankor félretettük a rossz dolgokat, 

Hamarosan pedig bontottuk a színes csomagokat. 

 

Kis fának sokáig szedtük a tűleveleit, 

Rá pár évre maradandóra váltottunk, hogy ne kelljen annyit porszívózni. 

Hajj, azok voltak ám a szép idők, még most is melegséggel emlékszem vissza rájuk, 

Remélem nem csak nekem esett jól a kis nosztalgia, hadd őrizze álmunk. 
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Karácsonyi veszélyek 

Fuvallat 
 
 

A hegy csúcsán állva, 
Apró emberek sokasága 

Teríti be lelkem.  
 

Felszáll az éj, majd 
Nyugovóra tér 

Minden kis lélek.  
 

Megcsap a szél, 
Pont ő kér, hogy 

Engedjem el végre.  
 

A sálam már leng, 
A szívem dobban meg 

Hát megérkeztél? 
 

Bíbor harang zeng,  
A fülemben cseng 

Mámorító hangod.  
 

Sűrűbb már a levegő, 
Lassul a ketyegő 

Minden porcikája. 
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Bemegyek csendben, leülök sebtiben. 

Hallgatom a szöveget, 

Gyakorlom a szerepet. 

Gyakorlom a szerepet, hiszen ezért vagyok 

itt. 

Közben szemem rettegvén tekint szét. 

Csak egy ember lépne be s tárná karját 

szét: 

„Mi ez az erkölcsi hanyatlás? Mire vélhető 

a csendes hallgatás?” 

Falevél zörög odakint. 

Moccanni sem merünk. 

Áldozatok vagyunk mind. 

És te még kérded, mi ez itt!? 

A válasz vitás, de ismerned kell e hibát. 

Mind az, mit erről tudnod kell egy tár-

sadalmi elvárás, a Realitás. 

Varga-Kovácsy Enikő Emese 

Realitás 
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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. 
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