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Beköszöntő 
 

dvözöllek titeket kedves Kelet olvasók! Remélem, jól bírjátok a 

jelenléti oktatást ilyen hosszú távoktatás után. Sok mindenkitől hallottam, 

hogy inkább szerettétek volna ezt az évet kihúzni digitális oktatásban. 

Ebben a véleményben én is osztozok egy bizonyos fokig. Tényleg 

nagyon megterhelő ilyen korán kelni, és minden órát végig ülni, mint 

azelőtt. De nekem például hiányzott a közösség, az osztálytársak, a 

barátok és ilyen szempontból annyira nem bántam, hogy vissza kellett 

jönnünk. Ezt a maradék pár hetet már féllábbal is kibírjuk, gondoljatok a 

dolog pozitív oldalára! 

     Az elmúlt hónapban sokan érettségiztek. Reméljük, mindenkinek jól 

sikerült, és elégedett az eredményével.  

     Az érettségin túlesve talán így több időtök lesz verseket, 

fogalmazásokat, könyvajánlókat vagy bármi mást írni, főleg, hogy jön a 

nyári szünet. Ebben a tanévben ez az utolsó Kelet-számunk, de nyáron is 

lehet nyugodtan küldeni az irományokat, az éveleji számba 

mindenképpen beletesszük őket. Minden eddigi beküldött mű szerepel 

ebben a számban, reméljük senkit nem hagytunk ki. Kaptunk e-mail-eket, 

amiknek a tartalmát nem tudtuk megnyitni, nem találtuk benne a műveket. 

Ha ebben a számban nem szerepel valakinek az alkotása, akkor az 

küldje el ismét ugyanarra az e-mail-címre, és a következő számba 

mindenképp beletesszük. 

Mint mondtam, ez az utolsó szám, ezért el is búcsúznék mindkettőnk 

nevében erre a tanévre. Nagyon sok kreatív és gyönyörű iromány 

született, amiket öröm volt végigolvasni. Remélem, a jövőben is fognak 

születni hasonló színvonalú művek. Mindenkinek kellemes pihenést 

kívánok, élvezzétek végre a nyarat, amit megérdemeltek ennyi munka és 

tanulás után. Mindenkinek jó egészséget kívánok, még ha meg is 

kaptátok az oltást, akkor is vigyázzatok magatokra, nehogy 

megbetegedjetek! 

 

Minden jót, kellemes nyarat! 

 

Wéber Máté  



 

 

 

Retkes Gergő Ádám: Hortobágyi állatok 
 
Felkelék egy ködös napon, 

A hortobágyi pusztaságon, 

Körülöttem sehol semmi, 

Most mit kéne tenni? 

Mindenütt köd, amerre nézek, 

Egy helyen, csíkká tömörülve,  

De azok nem lehetnek felhők, 

Hanem sok rackajuh, legelő. 

Bégettek mint a fene, 

Ez szinte elviselhetetlen, 

Aztán hallottam röffenést, 

Egy mangalicát, vöröskét. 

Követtem az állatot, 

Hátha hazatalálok, 

Eljutottam a Kondáshoz, 

És egy utat mutatott. 

Keletre mutatott a Kondás, 

Arra vannak a szarvasmarhák, 

Egy hídnak közelében, 

Mely kilenc boltíves. 

Odaértem a marhákhoz, 

Pár daru közben elszállott, 

A gulyás utat mutatott, 

Debrecen felé haladjon! 

Jó volt ez az utazás, 

Voltak állatok jócskán, 

Volt még puli, pumi, mudi, 

S az emléket megőrzik. 
 

  



 

 

Gácsi Donát: Piszkavas 
Martin McDonagh: Piszkavas - Pécsi Harmadik Színház 

 

Mint minden előadásra, erre is úgy mentem be, hogy „most ezt valahogy 

túl kéne élni” és mint minden előadásról, erről is úgy jöttem ki, hogy 

„végre vége lett”, DE nem gondolom, hogy egy színdarabnak az lenne a 

fő lényege, hogy a közönségnek feldobja vagy lelombozza a hangulatát 

az elkövetkezendő órákra. Véleményem szerint egy darab akkor igazán 

megfelelő, ha az előadás közben ragad magával, kényszerít arra, hogy 

ússz vele, hogy ne a melletted ülőre figyelj, ahogy éppen vakarja 

valamijét, vagy, hogy a díszleten van egy folt, hanem a gondolatmenetre. 

És ezt elérni, na, az a kihívás. Mindig is nagyszínházba jártam, és ott is 

színészkedtem, sosem voltam kisszínpadon, mármint ami a komoly 

darabokat illeti. Számomra az volt érdekes, ahogy meg tudtam figyelni, 

hogy hogyan használták ki a kicsi hely előnyeit, és úgy gondolom, hogy 

pont ezért tudta ez a darab azt nyújtani, amit. Amint beléptem, és 

elfoglaltam a helyemet, szinte érezni lehetett a mellettem ülőnek a 

pulzusát, és ahogy felléptek a színészek sorban a színpadra, egyből 

tudtam, hogy ezt a darabot itt kell megnézni. Utólag is azt mondom, hogy 

hiába lett volna több színész, nagyobb díszlet, vagy akár több hely, 

semmivel nem lett volna jobb, sőt. Azzal, hogy ilyen közel voltunk a 

színészekhez, már szinte a szobában ültünk, és néha-néha, tényleg ott 

ültem. És ez az, ahol erős volt ez a darab. 

Beszéljünk kicsit a színészekről is, mert hát mégis csak ők játszották el. 

Körülbelül az első 1 perben esett le, hogy erősen próbálkoztak úgy 

összehozni ezt az egészet, hogy kicsit közelebb tudják vinni a fiatalokhoz. 

Ez egy nagyon veszélyes ipar, mivel sokszor abba a hibába esnek 

ilyenkor, hogy túlnyomják, és abból erőltetett csúnyabeszéd, a jelenetbe 

nem illő eszközök, vagy netán a darabból kilógó pillanatok keletkeznek. 

Ezt abban az egy-két órában egyszer sem éreztem, tökéletes 

összhangban volt az eszközök használata, a beszédstílus és a 

színészek. Azért mondtam, hogy színészek, mert az, hogy 

mennyire tudják közel hozni, főleg a fiatalokhoz a darabot, az nagyrészt 

rajtuk múlik. Összességében azt tudom mondani, hogy rosszabbra 

számítottam. 
 



 

 

Csőke Csenge 12.A: Könyvajánló 
Móricz Zsigmond: Árvácska 

 

Hogyan is jellemezhetnénk egy olyan regényt csupán pár oldalban, amely olyan 

érzékeny témát boncolgat, amivel a mai modern társadalomban élők is félnek 

szembesülni? Móricz Zsigmond azonban úgy döntött, hogy nem lehet szemet 

hunyni egy olyan kérdés felett, amit évszázadok óta tapasztalniuk kell az állami 

rendszerekben sínylődő gyermekeknek. Ha egy szóval kellene illetnem az 

Árvácskát, az valószínűleg a mellbevágó lenne. Móricz Zsigmond 

regénye ugyan mellőzi a túlzottan naturalista elemeket, az olvasó képzeletére 

bízva a felkavaróbb jeleneteket, olvasás után mégis úgy érezhetjük, hogy a 

regény megfosztott minket valamitől. Valami egészen apró kis dologtól, amit 

elsőre talán megfogalmazni sem tudnék, de hosszas elmélkedés után arra 

jutottam, hogy ez a csekély kis valami a gyermeki naivitásunk 

még halványan pislákoló, utolsó darabja. Igen, most már határozottan ki merem 

jelenteni, hogy az Árvácska elragadta tőlem gyermeki ártatlanságom még 

fennmaradó részét, és helyét megtöltötte a lehangoló, csúf igazság felismerésével 

járó nyomasztó csalódottsággal. Móricz munkáját, vagy a regény színvonalát 

vitatni sem lehet, hiszen az Árvácska épp úgy csodálatos, ahogy van. 

Még sosem tapasztaltam olyan érzéseket könyv olvasása közben, mint az 

Árvácska alatt. Volt már rengeteg könyv az életemben, amit belefeledkezve, 

önkívületi állapotban, begubózva olvastam végig, de ez a regény most mégis más 

volt. Nem tudom, hogy Csöre karaktere, vagy a tudat, hogy a könyv valós 

események sorozata, eredményezte-e bennem azt, hogy olvasás 

közben, mint egy film, játszódtak le előttem a jelenetek. Láttam magam előtt a 

vézna, magatehetetlen Árvácskát, Dudásék tanyáját, Borist, a család tehenét. A 

kegyetlen szadizmus és a gyermeki romlatlanság ellentéte olyan érzelmeket vált 

ki az olvasóból, amire nagyon kevés regény képes. 

 

Mai szemmel olvasva is rendkívül megrendítő, és egyben tanulságos is, felhívja a 

figyelmet arra, hogy rengeteg hasonló gyermek élhet ilyen szörnyű körülmények 

között, ruhák, oktatás, vagy egyáltalán társas kommunikáció nélkül. Erre több 

figyelmet kell fordítanunk, hiszen ne felejtsük, hogy ha valamiről nem vesszünk 

tudomást, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a probléma nem is létezik.  



 

 

Pálfi Lorina: A Pi 
 

 

Időszámításunk előtt 2000-ben, 

Nem voltak még biztosak mindenben. 

A kör területét Egyiptomban számolgatták,  

A képletét egy papiruszon hagyták. 

Mezopotámiában jó értéket használtak, 

De itt is hagytak hibákat. 

Görögországban pontosítottak, 

Kínában ezután már tovább haladhattak. 

Indiában már volt helyes összefüggés,  

De nem ez volt az utolsó becslés. 

A világutazásnak vége,  

Európában véglegesítették végre. 

Arkhimédész szobra Berlinben, 

Uramatyám, mennyi is a Pi értéke? 

Az értéke 3,14 

A Lori a matek óráról lelép.  
 

  



 

 

Péter Virág: (Z)űr, amit okoztál 
 

Ő olyan, mint a napsugár a hajnalban, 

Én mint a holdfény a kivilágított esti városban. 

Ő az új, Ő a jó, a derű s a meleg 

Én pedig mint a nyílt vizek, 

Ugyanolyan, sötét komor s hideg, 

Mint valami sötét pince...lennék az izzó ideg! 

Mely a pince sarkában a remény, s nem salak, 

Csak sajnos számodra Én se leszek más, csak valami alap. 

Én lennék és leszek is, 

Hisz gondolkodom mi lenne, ha megosztom e verset veled is. 

Mert egészen felvillanyozott a tény, 

Végig rázott a hideg s a remény, 

Hogy kellek teljesen, s nem csak a testem. 

De nyilván tévedtem.. 

Úgysem találkozunk Budapesten. 

Ő a könnyű szellő nyáron, 

Tipikusan problémamentes, mint egy álom. 

De nekem egy ostromló cunami ereje rejtőzik szívemben, 

Mégis, mint a jég, oly törékeny. 

Biztos a nevetésem s a nyitottságom fogott meg, 

Mégse marasztalt, mást választottál, míg én ezek után is téged. 

Jön majd más, ki mer majd úszni, 

Aki nem fél a sötétben, virul és szeret hideg vizet inni. 

Jól leszek, jobban is vagyok, 

Csak néha hiányzol, várok s vágyok... 

Fázok néha magamban, én is lassan, 

De jön a nyár! Ott a boldogság minden pillanatában. 

A nappali öröm, bohóckodás és barátkozás, 

Az esti kóborlás s garázdálkodás. 

Jöhetne már! 

Későre jár, 

Jó éjt. 
 

… 



 

 

 Szabó Zsófia: Leltár 

(Örkény István nyomán) 

 
A levegőben friss esőszag terjengett, ahogy az lenni szokott egy nyári 

zápor után. Az esőcseppek felverték az út porát, amelyek belevesztek a 

szürkeségbe. A dombos táj üde zöld fáival szinte világított a távolban. A 

felhőzet csak lassan szakadozott, három gomolyfelhő úszott az égen a 

halastó felett. A tó mellett régi gátőrház állt, évtizedek óta üresen. Nem 

volt már szükség rá, a hajdani gát nyomát sem lelné senki. Hosszú földút 

vezetett hozzá az erdőn át, kilométerekre bármiféle emberlakta 

településtől. Nemigen járt erre senki. A békés csendet egy éles csattanás 

törte meg. Rémült kacsapár röppent fel a nádasból, a partoldalon ücsörgő 

békák visszaugrottak a biztonságot jelentő vízbe. A gátőrház ablakának 

zsalugátere tárva-nyitva állt, egy férfi hajolt ki rajta. Körbenézett, mintha 

keresne valamit. Vagy valakit. Semmi nem ragadta meg a figyelmét, így 

rádőlt a párkányra, és hallgatta egy darabig, ahogy egy-egy esőcsepp 

még koppan néha a tetőn. - Attila! – A kiáltás messziről jött, mégis 

tökéletesen kivehető volt az átható csendben, amit csak a természet 

neszei zavartak meg néha. A férfi megrezzent az ablakban, kapkodni 

kezdte a fejét. Próbálta megállapítani, merről jöhetett a hang. Végül a 

jegenyesor felé fordult, amely a házhoz vezető földutat szegélyezte. Az út 

most sárosan terült el a két fasor között, sötét barázdáiban lassacskán 

egy kerékpárnyom rajzolódott ki. Ahogy feltűnt a kis szürke női 

bicikli a sárga kormányvédőkkel a fák között, a férfi sietősen kiviharzott az 

ajtón. 

- Zsanna! – kiáltott most ő. Hangosan és vidáman, ahogy csak a torkán 

kifért. Mosolyogva 

sötét hajába túrt, majd az út felé vette az irányt. A barna bőrszandál 

csattogott a vizes fűben. A kerékpár gyorsan közeledett, a kék szoknya a 

csomagtartót csapkodta a menetszélben. A krémszínű, milflőrmintás blúz 

apró virágai összemosódtak. Félúton, mielőtt összeütköztek 

volna, a bicikli lefékezett, pont a férfi előtt. Az utasa leugrott róla, és 

hagyta, hogy a jármű a sárba dőljön. Most nem volt fontos kitámasztani. 

Kihúzta magát, büszkén a férfi elé állt, majd vigyorogva ránézett. 

Szélesen mosolygott. Baloldalon megcsillant egy amalgámtömés az 



 

 

egyik fogában. A férfi alaposan szemügyre vette a fiatal asszonyt, de 

hamarosan felnevetett, és magához ölelte. Sokat változott, amióta 

utoljára látta. Magasabb lett - de még így is 

lényegesen alacsonyabb volt a férfinél -, és idősebb is. Ahány eltelt év, 

annyi apró ránc fut össze a szeme sarkában. Annyi halvány barázda 

sejlik fel a homlokán, ha összeráncolja azt. De a szeme ugyanolyan 

huncutan csillogott, mikor elnevette magát, és sötét haja ugyanolyan 

loknikban omlott a vállára, mint annak idején. Egészen hasonlított a 

férfihez.  

- Na, most már elengedhetsz, Attila, mert még a tömést is kiszorítod a 

fogamból! Meg kellett csináltatnom, mielőtt eljöttünk. Amúgy is tiszta víz 

vagyok, pont elkapott minket az eső. Remélem, van nálad valami száraz 

ruha. Uram isten, milyen rég nem láttalak, na, fordulj már 

meg, hadd nézzelek! – hadarta a nő, és kezével a férfi széles vállát 

megragadva próbálkozott megforgatni őt. Őt, aki csak dermedten állt, és 

úgy bámult a nőre, mint aki legalábbis 

szellemet látott. 

- Zsuzsanna! – szakította félbe a férfi. Az asszony grimaszolt egyet, de 

azonnal leeresztette a karjait maga mellé, és nem próbálkozott tovább. 

- Sosem hívsz így, csak ha valami rosszat csináltam. Azt hittem, ezek az 

idők már elmúltak! – méltatlankodott. Azért a végére kedvesen 

elmosolyodott, és az övébe zárta a férfi kezét.  

– Mi baj? 

- „Minket”? – kérdezte. Az asszony egy pillanatra összezavarodott. – 

Ugye nem szóltál senkinek? Zsanna, ugye nem tudják, hogy itt vagyok? – 

faggatta a férfi rémülten. Mielőtt a nő még válaszolhatott volna, ismét egy 

kiáltás harsant fel a jegenyék felől. 

- Bátyus! Attila bátyus! 

Egy hétéves forma fiúcska tűnt fel az úton, kerékpárjával cikkcakkban 

keresztülszántva a sárban az előző nyomokat. Amikor elég közel ért, 

leugrott a kerékpárról, és hagyta a sárba dőlni, akárcsak az asszony két 

perccel ezelőtt. Azonnal a férfihez rohant, és a nyakába ugrott. 

Szemében ugyanaz a pajkos szikra, mint a nőében, ugyanazok a dús, 

sötét fürtök, csak kissé ziláltabbak. 

- Péter! Hányszor mondtam, hogy ne maradj le? És azt, hogy vigyázz 

arra a nyavalyás biciklire? Az isten szerelmére, édes fiam! – dorgálta meg 



 

 

az asszony. A szemét forgatva indult a kerékpárok felé, vissza-

visszanézve a fiúkra. A férfi azonnal magához ölelte a kisfiút, szemében 

könnyek csillogtak, mikor a nőre nézett. Ő csak melegen elmosolyodott, 

és a két biciklit a régi őrház felé kezdte tolni. Fejével intett, 

hogy kövessék. A férfi kissé eltolta magától a kisfiút, és összeborzolta a 

haját. Ha azt gondolta, a nő változott sokat, amióta nem látta. . . Hisz’ egy 

iskolás fiú áll előtte, aki már biciklizni is tud. Mikor utoljára látta, mindig az 

anyja ölében ücsörgött, és ő vágta össze neki a vasárnapi rántott húst. 

- Mi újság, nagylegény? Te aztán jól megnőttél! – szólt kissé meghatódva. 

A kisfiú 

megrántotta a vállát, mintha semmiség lenne az egész, mert hát a 

gyerekek mindig nagyot nőnek, legalábbis neki mindenki ezt mondta. De 

azért látszott rajta, hogy büszkeséggel töltik 

el a férfi szavai. 

- Nem sok. Eddig kicsit fáradt voltam, mert anya korán felkeltett, de már 

egyáltalán nem 

vagyok az. Bátyus, mesélsz nekünk Amerikáról? Anya azt mondta, ott 

mindenkinek van TV- je, igaz ez? A mi utcánkban csak a Fecóéknak van. 

Ugye mesélsz? Kérlek szépen! – kapacitálta a fiú. A férfi elnevette magát, 

és a hajába túrt. Így épp úgy nézett ki, mint a rá nagy szemeket meresztő 

kislegény. Csak kicsit gondterheltebben, pár évtizeddel idősebben. 

Bólintott. 

- Persze. Persze, hogy mesélek, ha szeretnéd. De előbb menjünk be 

anya után, jó? – ajánlotta, majd átkarolva a kisfiú vállát az ajtó felé kezdte 

vezetni. – Nem áztál meg nagyon? Nem vagy éhes? Nem ütötted meg 

magad, mikor leugrottál a bicikliről, ugye? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések töltötték meg a csendet. Az eső már 

teljesen elállt, a nap lassan kezdett kibújni a felhők mögül, sugarai 

felszárították a sarat az útról. Lágyan fújdogált a szellő, az erdő illatát 

hozta magával. Lassacskán a békák brekegése is felhangzott, ahogy 

újból kimerészkedtek a halastó partjára. Az égen egy csoport vadlúd tűnt 

fel, V-alakban repültek el a rozoga őrház felett. Az ablakban feltűntek a 

sötét loknik, az asszony óvatosan körbenézett. Mikor mindent rendben 

talált, mélyen beszívta a friss levegőt, és végignézett a dombos tájon. 

Elégedetten elmosolyodott, majd becsukta a zsalugátert. Mintha soha 

nem járt volna ott senki, a tájon újból teljes csönd honolt. 
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