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Kedves Kelet-olvasók! 

Először is bemutatkoznék, Wéber Máté vagyok, 11. C osztályos tanuló, 

évfolyamtársammal, Krassói Gergellyel fogjuk ezentúl szerkeszteni a 

Kelet folyóiratot, aminek izgatottan nézünk elébe! Kíváncsian várjuk, 

hogy milyen kreatív és egyéni műveket fogtok küldeni. 

Ebben a vírusos időszakban nem könnyű az embernek a munkája, 

tanulmányai és a rengeteg stressz mellett még egyéb hobbijával is 

foglalkozni. Sajnos, én is jól tudom, hogy a távoktatással nem lett 

sokkal több a szabadidő, de talán az otthon melegéből jobban fog jönni 

az ihlet, és jobban fog esni a különböző versek, fogalmazások, film- és 

könyvajánlók és egyéb irodalmi mesterművek alkotása. 

A mostani helyzet mindnyájunkat megvisel, de én pozitív 

gondolkodásra ösztönöznélek benneteket. Szerintem már nincs messze 

a fény az alagút végén, és hamarosan túl leszünk ezen a vírushelyzeten. 

A szilveszteri bulik sajnos idén el fognak maradni, és a barátainkkal is 

kevesebbet fogunk tudni találkozni, de több időt tölthetünk most a 

családunkkal. Az a legfontosabb, hogy ezen túl legyünk, és otthon 

vegyük fel a harcot a korona vírus terjedésével azzal, hogy betartjuk a 

szigorításokat, minél kevesebbet érintkezünk egymással, és minél 

kevesebbet megyünk ki otthonról. Tudom, hogy ez már a könyökötökön 

jön ki, de sajnos tényleg ez a helyzet, nem véletlenül mondja mindenki 

ezt. Hamarosan itt a téli szünet, talán egy kis időre fel tudunk majd 

lélegezni és pihenni. Ezeken a téli délutánokon tökéletes alkalom nyílik 

a kreativitás és az ihlet kibontakozására. Én minél több olvasásra, írásra, 

alkotásra buzdítalak titeket. Műveiteket továbbra is várjuk az e-mail 

címünkre. Elég sok alkotás felgyülemlett, ezért ebbe a lapba csak egy 

részét tudtuk összegyűjteni az írásaitoknak. Aki kimaradt, az ne 

csüggedjen, hamarosan újabb kiadásokra lehet számítani, amikbe 

mindenki művét bele fogjuk tenni, senki nem fog kimaradni. 

Wéber Máté 11.C 



 
 

A hiteles élet 

Azt nehéz lenne megmondani, hogy 

hogyan kellene élnünk, mivel ezzel 

a kérdéssel azt is meg kellene 

válaszolnom, hogy mi a jó és a rossz 

fogalma, arra pedig nem vagyok 

képes. Mondhatjuk, hogy ez a 

kapcsolat egy szubjektív fogalom, 

de szerintem ez nem ilyen egyszerű. 

Társadalmunkban minden el van 

ítélve, így az is meg van írva, hogy 

te rossz ember vagy, ha megölsz 

valakit, vagy kirabolsz egy bankot, de mi van akkor, ha ezt azért tetted, 

mert a családodra támadt az illető, vagy, mert esetleg pénzre volt 

szükséged, mivel a gyermeked éhezett. Nehéz kérdések ezek, és sosem 

olyan egyszerű a válasz. Azt nem tudom megmondani, hogy másnak 

hogyan kellene élnie, vagy, hogy mi az élet értelme, azt viszont 

TALÁN meg tudom mondani, hogy számomra mit is jelent az élet, és 

hogy mit gondolok, miért vagyok én itt. Azért emeltem ki, hogy talán, 

mivel pontosan nem tudom, csak van bennem egy érzés, egy halk hang, 

ami néha hangosabb a többinél. Nehéz lenne megfogalmaznom, hogy 

mi is ez; vágy, gyűlölet, szerelem, talán mind. Világunk egy dolog 

körül forog, egy dologra összpontosít, mégpedig a pénzre. Akár 

akarjuk, akár nem, pénzt kell keresnünk, ez alól senki sem menekül, 

pénz nélkül egy senki vagy, nem vagy része a rendszernek, és ha nem 

vagy része a rendszernek, akkor nincs esélyed túlélni. Életünkben talán 

az az egyik legnagyobb áldozat, amit hozhatunk, hogy ha le tudunk 

mondani róla, tudjuk azt mondani, hogy elég, köszönöm. Még nem 

sikerült rájönnöm, hogy az én hangom mit próbál mondani nekem, 

vagy, hogy egyáltalán nem őrültem-e meg, de azt biztosan tudom, hogy 

volt életemben talán 3 olyan pillanat, amiért bármit meg tudnék tenni, 

és pontosan ugyanúgy csinálnám.  



 
 

Talán csak ez az egyetlen oka létezésemnek, az a pár pillanat. Hogyha 

csak ennyiről van szó, hát legyen, megérte. Bármikor, amikor 

valaminek az értelméről beszélek, sosem tudom igazán én sem, hogy 

miért mondom azt, amit. Nem hiszek a saját véleményben. Mindenki az 

általa látott világ alapján ítélkezik, gondolkodik, mindenkinek voltak az 

életét meghatározó pillanatai.  

Arra akarok ezzel kilyukadni, hogy azzal, hogy a mamáddal 

beszélgettél minden reggel 2 éven keresztül, minden nap felszálltál 

ugyanarra a buszra, vagy bármilyen más tapasztalatot szereztél, azzal 

formálódott meg a világról alkotott véleményed. Ha valakinek egész 

életében azt mondják, hogy a szőnyeg káros, akkor ő 80 éves korában 

nem fog tudni mást hozzácsatolni a szőnyeg gondolatához, mint hogy 

káros, és akár az életét adná érte, hogy márpedig neki igaza van. Egész 

életünk minden pillanatában manipulálva vagyunk, legyen az direkt egy 

reklám célja, vagy teljesen véletlenül egy idegen mondat, manipulálnak, 

és mi is másokat. Az embert rettenetesen könnyű irányítani, hogyha a 

megfelelő eszközöket használjuk, innentől kezdve a véleményünket is 

bárki megváltoztathatja, ha akarja. 

Tehát van saját véleményünk, vagy egy olyan illetőnek a gondolatait 

mondjuk magunkénak, aki pont ugyanolyan vak volt, mint mi? 

 

 

                                                    Gácsi Donát Julián 12/a 

  



 
 

Mit olvassunk? 

Az éhezők viadala 

könyvajánló 

Az éhezők viadalát olvastam a nyáron.  

Régebben láttam mind a négy filmet, így 

kedvet kaptam ahhoz, hogy elolvassam 

könyvben is.   

A történet egy fiatal, bátor és kitartó 

lányról szól, aki egy disztópikusan 

felépített világban él családjával és 

barátaival, majd elszántságával és 

önfeláldozásával megdönti az évtizedek óta fennálló rendszert. A 

történet alapja nagyon érdekes, ugyanis egy olyan diktatúrában 

játszódik, amelyben az emberek körzetekben élnek, nagy 

szegénységben, és minden körzet a gazdag fővárosnak, a 

Kapitóliumnak dolgozik. A főgonosz Snow elnök, aki a lázadások 

elkerülése végett éves viadalokkal tartja rettegésben Panem lakóit. 

Számomra ez a történet nagyon inspiráló volt, ugyanis ennek 

köszönhetően az ember belelát egyfajta politikai rendszerbe és a 

társadalmi nehézségekbe, egy szinte velem egykorú lány perspektíváján 

keresztül. Személy szerint engem magával ragadott a sztori, és a 

szereplőket is megkedveltem.  

 A főszereplővel nincsenek igazán közös vonásaink, és nem is ő a 

kedvencem a történetből, sokkal inkább a főszereplő fiú, vagy a 

mellékszereplők személyisége keltette föl a figyelmemet, akikről jóval 

kevesebbet tudunk meg mind a könyv, mind pedig a film során, pedig 

az ő jellemük és élettörténetük is van olyan összetett, mint Katnissé.  



 
 

A könyv és a film között vannak eltérések, például, hogy a könyvben 

Katniss szemszögéből követhetjük végig a sztorit, ezáltal 

szimpatikusabbá válik a karaktere, mint a filmben.  

Mint általában, a könyv ebben az esetben is jóval részletgazdagabb, 

habár a filmkészítők is mindent megtettek annak érdekében, hogy minél 

kevésbé térjenek el az eredeti cselekménytől. Ez abból is meglátszik, 

hogy míg könyvből három van, a filmvásznon már négy részre 

osztották a történetet. A filmbeli kosztümök pedig külön említést 

érdemelnek, olyan egyedien lettek elkészítve.  

Tulajdonképpen ennek köszönhetően beleléphettem egy kalandokkal és 

veszélyekkel teli világba, amelyben a science-fiction, a romantika, a 

dráma, és a politika is keveredik. A mi életünk és e kitalált világ között 

felfedezhetünk hasonlóságokat, de miután ez egy disztópia, sokkal 

jobban el vannak túlozva a dolgok. A végén mégis a jó és az igazság 

győz, ami felveti a reményt a lehetséges változásra.                                              

                                                                                                                                                                

                                                                                Reif Anna 12.A               

 

 

 

 

  



 
 

  A végzet szerelme 

 

Mert te olyan vagy,  

mint a halál. 

A gondolatod nyugodni nem hagy, 

előbb-utóbb rám találsz. 

 

Nélküled az élet unalmas, 

egy idő után már fájdalmas. 

De veled 

boldogabb lennék, 

butaságokat nem tennék. 

 

El akarok veszni a sötétség karjaiban 

vagy a szerelmed lángjaiban. 

Úgy szeretlek, mint a halált, 

Nélküled választanám a kínhalált. 

 

                                                                            Antal Zita 11.b 



 
 

 

Itt voltam 

 

Könyv voltam, 

De te nem olvastál 

A gépeden játszottál. 

 

Lettem volna egy karakter, 

Miattad akár Peter Parker 

Meg se hallgattál. 

 

Lettem volna a ritmus, 

De nem figyeltél 

A dalszöveggel énekeltél. 

 

Szomorú dal volt, 

A magányról szólt 

Pedig mindvégig itt voltam. 

 

 

Péter Virág 11.b 



 
 

 

 

 

A jó, autentikus élet                    

 

A tolsztojizmus alapja, a jóhoz való igazodás. Tolsztoj szerint 

autentikus élet az, amikor az ember a természetes jót keresi, arra 

törekszik. A rossz az embert meghazudtoló szellemi hatalom, aminek a 

működéséhez emberi beleegyezés kell. Emellett viszont az ember 

szabadon dönthet. Az igazi szabadság a jóra való törekvés, és a rosszal 

való szembeszegülés, ami nem erőszakos. Ha valaki világosságban 

keresi az útját, nem boríthatja fel a sötétség.  

A saját véleményem szerint az autentikus élet önmagunk megismerésén 

alapszik. Minél jobban ismerjük magunkat és a képességeinket, annál 

jobban tudjuk ezeket fejleszteni, és közelebb kerülni a céljainkhoz. 

Számomra az autentikus nem feltétlenül a jóhoz, de a magunkhoz való 

hűséghez való igazodás. Saját magunkból kell a legtöbbet kihoznunk, és 

…….. 



 
 

saját magunknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy boldogok és sikeresek 

lehessünk.  

Mindenki a maga álmait és céljait kell, hogy kövesse.  

Nagyon sokunkkal megesik, hogy külső nyomás hatására mással 

kezdünk el foglalkozni, másba fektetünk időt, mint amibe szeretnénk, 

nem élvezzük, amit csinálunk, de azt hisszük, jól van így, mert olyan 

ember ösztönöz rá, akire felnézünk.  

Rengeteg embernek nincs saját választása, mert mindent helyettük 

döntenek el, akár akaratuk ellenére. Legtöbbször családtagok, vagy 

álbarátok próbálnak minket befolyásolni. Olyan dolgokat erőltetnek 

ránk, amiket nem akarunk, és sokan ebben benne is ragadnak.  

Nem elég bátrak ahhoz, hogy nemet mondjanak és lépjenek, vagy csak 

túl kényelmes nekik, hogy más úgyis elintéz mindent helyettük az 

életükben.  

Természetesen jó, ha támogat minket a családunk, barátaink és 

ismerőseink, de csak addig, amíg jót akarnak nekünk, és nem a saját 

elmulasztott céljaikat szeretnék ránk erőltetni.  

Úgy gondolom, sosem késő megtenni az első lépést egy magunkhoz 

hiteles élet felé. A legfontosabb, hogy merjünk változtatni az életünkön. 

Ismerjük meg magunkat, a körülöttünk élőket és a világot. Saját 

világképet alakítsunk ki, önálló gondolatokkal és célkitűzésekkel. Ki 

kell tartanunk az elveink mellett, de persze ez nem állhat az önfejlesztés 

útjába. Nyitottnak 

kell lennünk új dolgokra, hiszen a világ, miben élünk, akárcsak mi, 

folyamatosan változik. 

Kovács Réka 12.A 

 



 
 

 

 Pillangószerelem 

 

Kergetőznek, játszanak, 

A fák között szállnak. 

Boldognak látszanak, 

De ez csak látszat. 

 

Ha jön az ősz, 

Véget ér a szerelmük. 

Mert ha a hideg fertőz, 

A másikat hiába szerettük. 

 

Kérlek, ne legyünk pillangók! 

Ne legyünk mulandók! 

Haljunk együtt a hidegben, 

És éljünk tovább a fenti ligetben. 

Antal Zita 11.b 



 
 

Nézzük meg, hogy ’’elemez’’ egy profi! 

Verselemzés (Kosztolányi Dezső, Utóhang) 

„Az én tragédiám rövid volt, 

szenvedtem, álmodtam sokat; 

hová tekinték, tárt karokkal, 

márványhideg kebel fogadt.”  

 

Miért nem vagyok boldog? 

Miért szenvedek? 

Miért vagyok egyedül? 

Miért élek? 

 

Miért pont én? Hiszen semmi rosszat nem csináltam. Nem loptam, nem 

hazudtam, nem bántottam meg senkit. Én csak próbáltam túlélni ebben 

a sötét, kárhozattal teli világban. Egy társadalomban, ahol te mit sem 

számítasz. Csakis a pénz, szépség, hatalom uralkodik. Ahol az 

elfogadásnak hely már nem szorult, ahol az egyéniség már a szakadék 

szélére szorulva várja kínkeserves halálát. 

„A sok csatát immár meguntam, 

véres kudarc pirítja múltam, 

más feljutott görnyedve térden, 

csak én maradtam lenn, az érdem.” 

 



 
 

Őszintén válaszolj nekem! Te éltél valaha is igazán? Éltél szorongás, 

stressz, vagy talán kudarc nélkül? 

Ha igen, hát hiába beszélek neked. Szavaim süket fülekre találtak. Nem 

fogsz megérteni. Ordíthatok, sikíthatok, sírhatok, te nem hallasz meg. 

Nem hibáztatlak. Miért is érdekelne egy ismeretlen ember gondolata. 

Hogy hogyan vélekedem a világ felől, amelyet te oly tökéletesnek látsz. 

Elvakít a sok szín, megsüketít a madárcsipogás, a kacagás. Úgy hiszem, 

veled értelmetlen szót váltanom. 

„Sírok, sírok, mindig csak egyedül, 

és senki meg nem értett még soha. 

Oly ismeretlen ez a Nagyvilág, 

s olyan borzasztó a sötét szoba.” 

Vagy talán szenvedtél már? Sírtál oktalanul, menekültél a szobád 

sarkába, esetleg gondolkoztál a halálon? Akkor téged nem szédített meg 

a világ, a társadalom. Te átláttál rajta, pont úgy, ahogyan én is. 

Észrevetted azt, amit a többség nem. És ezért elítélnek. Betegnek 

titulálnak, holott te tisztábban látsz, úgy, ahogy ők sosem fognak. 

Orvoshoz küldenek, gyógyszert tömnek beléd. Próbálják visszacsukni 

szemeidet, hogy újra ábrándok közt élj. De mi van azokkal, akiket nem 

sikerül visszaszorítani? Nos, azoktól elfordulnak az emberek. Mert 

félnek. Félnek a valóságtól. És lassan örökös magányra lelnek, aminek 

a fájdalma felemészt. Mintha bőrödet nyúznák, kiéheztetett patkányok 

közé dobnának. Vagy esetleg körmeidet tépdesnék le évezredeknek 

tűnő idő alatt, mintha kivéreztetnének, majd a már kihűlt testedet egy 

árokba dobnák. Ennyire fájdalmas ez a magány. Kecses lassúsággal 

vesz el tőled minden érzést, ami számított. Csak a fájdalmat hagyja meg 

a legvégső pillanatig. Mást nem. 

 



 
 

„Vesztett, sötét tusám bevégzem, 

boríts be, elmúlás, egészen” 

Addig kínoz, míg már elméd nem bírja tovább, és elkezdi ténylegesen 

pusztítani testedet. Egyre bátrabb lesz, mélyebben döfi beléd, szántja fel 

testedet egy késsel, ezzel jeleket küldve a külvilág felé, mert menekülni 

akar. Azt akarja, hogy megmentsék, hogy valaki felfedezze, és kirántsa 

a kést a kézből. De ha nem érkezik segítség? Akkor kétségbe esik, s 

jobban elborítja a sötétség, míg már nem lát maga előtt mást, csak a 

bíborvörös, éltető folyadékot a penge élén. Így történik meg a 

legrosszabb. Az, amire az emberek felfigyelnek. Persze csak akkor, 

mikor már késő. 

„Úgy itt hagyom ezt az egész világot, 

amelybe annyit, ah annyit csalódtam. 

„Szegény fiú” mondják majd hangtalan,                           

„egy pici angyal felrepült az égbe”, 

s egyszerre roppant sajnálom magam, 

s én is szepegve suttogom: „Szegényke” ...” 

Ez volt az én végzetem is. Bűn volt, hogy tisztán láttam. Meg akartam 

szabadulni ettől a kegyetlenségtől, de a vége az lett, hogy eggyé váltam 

a földdel. Hiszen Byun Baekhyun élete nem lett más, csak egy kötőjel 

két évszám között. Ennyire egyszerű. Mégis, az a kötőjel, az a csöppnyi 

élet annyi érzelmet, annyi szeretet hordozott magában régen, amennyit 

csak kevés ember tudott. 

 

Michelle 

 



 

Szerelem 

 

Hogy mi a szerelem? 

Nekem te, 

neked ő, 

a számnak a szád, 

a lánynak a lány, 

a lánynak a fiú,  

a fiúnak a fiú, 

a fiúnak a lány, 

a szülőnek a gyermeke, 

a költőnek az ihlete, 

a tanárnak a figyelmes diák, 

a kertésznek a virág, 

a sofőrnek az új autó, 

az írónak a kiadó, 

 

 

 

 

 

a rappernek a gyorsaság, 

az alacsonynak a magasság, 

a zenének a hangszóró, 

a függőnek a lottózó, 

a zárnak a kulcs, 

a részegesnek a must, 

a könyvnek a polc, 

a csillagásznak a Hold, 

a közösségi oldalnak az 

internet, 

a kíváncsinak az ismeret, 

a depressziónak a 

pszichológus, 

a boldogságnak az optimizmus, 

az életnek a köszönés és 

a halálnak az elbúcsúzás.       

                                                                 

Antal Zita 11.b 

 



 
 

A szülinapi buli 

 

Newton-nak a kezemet 

nyújtom, 

kezembe nyomja az öngyújtóm 

Gyertya nincs a tortámon, 

Meggyújtom és rávágom. 

 

Mit csinálsz kislányom? 

Nincs elég gyertya a tortádon? 

Nincs biza anya. 

Az a torta java. 

 

Nem kell rá ennyi, 

Van rajta mennyi. 

Bejön apa, s mondja, 

szedj le párat nyomban 

 

Szerinted ez mennyit nyom? 

Legalább 10 Newton. 

Nincs ez ennyi anya, 

Maximum apa hasa. 

 

A súrlódás 

 

A súrlódás, maga az erő. 

Két felület között, fellép ő. 

Vajon mennyire erős? 

Hát csak nem egy hős. 

 

Nem lehet hős, 

Hiszen ő nős. 

Ott a másik felület, 

Van, akire felülhet. 

 

Kockái is vannak, 

legalábbis egy van. 

A többi eltűnt. 

Vagy neked feltűnt? 

 

 

 

Pálfi Lorina 
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