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Nem is olyan rossz dolog ez a DT! 

 

Kedves Kavarkádolvasók! 

Nevem Baló Bulcsú, sulink 11.B osztályos tanulója vagyok. Nemrégiben, azaz 

szinte egy hete egy elég nagy esemény egyik szereplője lehettem: megtörtént 

az évi elnökségválasztás, ahol engem választottatok meg elnöknek. 

Bevallom, mint faluról érkező gyereknek, eleinte nem sokat mondott az a szó, 

hogy „Diáktanács”. Valamikor 9. közepén magyarázta el az egyik barátom, hogy 

hé ez egy cool, elfogadó társaság, ahol a suli legkreatívabb diákjai osszák meg 

és valósítják meg ötleteiket Úgy gondoltam, én is aktív és hasznos tagja tudnék 

lenni ennek a színes közösségnek, ezért tavaly ilyenkor jelentkeztem. Kereken 

egy év alatt számos remek program részese voltam, mint például a Gyermek-

nap vagy a felejthetetlen DT Tábor is, ahol sikerült összerázódnia a társaságnak. 

Míg tavaly csak egy tagként vettem részt a programokban úgy gondoltam idén 

már magasabbra teszem a lécet, és megpályázom az elnöki pozíciót. Minő meg-

lepetés, sikerült is! 

 

Tudom, hogy nagy felelősséggel jár ez a cím, egy olyan tekintélyes iskolában, 

mint a Mikó. De igyekszem a diáktanács jó hírnevét, jó szellemét megőrizni, eb-

ben segít Uzoni Hanna alelnökünk, valamint húgom, Baló Ágnes -titkárnőnk. 

Legelső komolyabb ötleteink közé tartozik a mikulás nap megszervezése a ki-

csiknek, nem felejthetjük el őket sem, hiszen pár év múlva ők fogják DT-nket 

virágoztatni. Emellett, még tervben van a debate megvalósítása is, ahol két ta-

nár vagy egy tanár és egy diák fog egy fontos témát megvitatni. Szóval lehet 

előre készíteni a popcornokat! 

Remélem, hogy a cikk elol-

vasása után, sikerült egy 

tisztább képet alkotni szá-

motokra, a DT-ről és terve-

inkről. 

Baló Bulcsú 
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akik dolgoztak ezen a számon: 



November harmadik hetében 4 mikós a Mün-

chen felé tartó repülőre ült. Hajnali 7 órakor, 

természetesen.  

Bereczki Anna, Vidám Szabolcs, Sántha Eszter és Krecht Hanna Re-

gina képviselte Romániát a Magyarországot, illetve Németországot 

is magába foglaló Erasmus+ projekten. Nem 

kis részt vállaltak: már a projekt logója Eszter 

műve!  

Lehetőségük volt felfedezni Münchent, meg-

ismerve a mindennapi (és éjjeli) életet. Per-

sze, az Erasmus sosem csak szórakozásból 

áll, komoly bemutatókat készítettek német-

országi és magyar csapattársaikkal. Hazaérve 

a tanároknak is beszámoltak erről egy nagyobb szabású prezentá-

ció keretein belül. 

Kedvet kaptál az Erasmushoz? 2022 tava-

szán két program is indul, egy finnországi, 

valamint egy bécsi lehetőség.  

Érdeklődni az iskola honlapján, valamint a 

tanároknál lehet. 

Az Újság feltámadt. Most a diáktanácson a sor! 

Novemberben sikeresen megszervezték az idei 

elnökválasztást. Végeredményben Baló Ágnes 

az új titkár, alelnöki pozícióban Uzoni Hannát 

(Pötyit) köszönthetjük, az új elnökünk pedig Ba-

ló Bulcsú, akinek szavait az első oldalon olvas-

hatjátok. Sok sikert nekik! 

Ahol hirdetnek 

Erasmusszal a világ körül 

DT 



Lief Santa Claus, 

a whole year hath't i waited to writeth to thee again! I desire thee 

hath't not exhausted yourself too much during this time, because i 

knoweth how much of a hardworker ye art. I am writing to thee to 

holp thee grant mine christmas wishes moo easily. Because of 

course, thee knoweth most wondrous what each children truly de-

sires. 

All i am asking thee for this christmas, is a sibling whom i can 

spendeth christmas with. Because nothing is ranker than having 

someone to playeth in the snow with and buildeth lots of snow-

persons. Mine momma and father art too busy with cooking and 

making sure everything is right this christmas. Having a dram 

brother would bringeth me the greatest of joys because then i couldst 

share mine love of christmas with someone, like thee doth with thy 

elves and mrs. Santa claus.  

A dram snow would eke doth everyone valorous, i believeth! 't would 

eke beest easier for thee to receiveth moo did lay-to to the tempera-

tures hither, so thee would feeleth moo at home. 

 

I desire this letter reaches thee easily,  

Clark Pegasus  

STREET BELIVEVEINSANTA 88A. 

GLASGOW 

30TH OF DECEMBER 15 1864 

Szőke Timea 

KARÁCSONYI KAVALKÁD 



1892 hűvös telének elején történt. Va-

cogva álltam egy utcasarkon, és próbáltam ma-

gamnak lovasszánt szerezni. Miközben vára-

koztam, ugyanazok a gondolatok cikáztak a 

fejemben, mint tavaly ilyenkor. Ismét ugyanab-

ba a hibába estem, nem kellett volna utolsó 

percre hagynom az ajándékok beszerzését. 

Minden évben egyszer leutazok Londonba, 

hogy letudjam az egészet egyszerre. Eredetileg 

az volt a tervem, hogy még a reggeli vonattal 

lemegyek, csakhogy amint kiléptem a házból, 

észrevettem a térdig érő hótakarót. Ekkor esz-

méltem rá arra, hogy a vasutat bizonyára lezár-

ták, így kénytelen leszek két órát zötykölődni 

egy lovasszánon. Hatalmas bundakabátomban 

tébláboltam a sarkon, mígnem megpillan-

tottam egy szánt, amit rögtön le is intettem, 

majd anélkül, hogy benéztem volna, lehuppan-

tam az ülésre. Szóltam a kocsisnak, hogy az 

úticél London, majd választ nem várva beleme-

rültem a gondolataimba. Csak akkor eszmél-

tem rá, hogy nem vagyok egyedül, amikor már 

jócskán elhagytuk Warwicket, ünnepi hangula-

tú kisvárosomat. Nem tagadom, igencsak meg-

ijedtem, amikor megpillantottam a mellettem 

ülő cilinderes férfit, akinek nagy nehezen sike-

rült elfolytania nevetését. 

-Ne nevessen a szentségét! Hogy kerül maga 

ide, és ki egyáltalán? -kérdeztem feldúltan. 

-Nekem is lennének kérdéseim, de csak azt 

árulja el, mibe merült bele ennyire? 

-Teljesen beszippantott a karácsonyi nagy hű-

hó, az utolsó perci ajándékvásárlási őrület. 

Egyébként Anne vagyok -mutatkoztam be az 

ismeretlennek. 

-Szóval azok közé tartozol, akik minden unoka-

testvérnek vásárolnak ajándékot -állapította 

meg. 

-Félreértesz. Nekem az egész karácsony csak 

púp a hátamon- sóhajtottam. Lassan körvona-

lazódni kezdett London külvárosa. 

-Az emberek azt hiszik attól lesz jobb a kará-

csony minél több ajándékot vesznek és minél 

drágábbat -, itt egy kis csalódottsággal teli szü-

netet tartott-mindenki elfelejti, hogy a kará-

csony nem az ajándékok, hanem a szeretet ün-

nepe. 

Ekkor a kocsis kopogtatott az ablakon. A férfi 

kiszállt, fizetett, majd még búcsúzóul megszó-

lalt: -Kellemes karácsonyt! 

Ahogy a szán elsiklott, még láttam, ahogyan 

egy házikó ajtaján kopogtat, ahonnan kilép egy 

öregúr, és átöleli. Elgondolkodtam azon, amit 

mondott. Hirtelen ötlettől vezérelve odaszól-

tam a kocsisnak, hogy vigyen vissza Warwick-

be. Az úton visszafele csak a száncsengő csilin-

gelését és a patkók kopogását hallgattam.  

 Másnap, szenteste beállítottam a nagy 

családi vacsorára ajándékok nélkül. Mindenki 

ledöbbent, válaszra váró arcok meredtek rám. 

Kihasználva a nagy csendet kissé bátortalanul, 

de megszólaltam. Ahogy elkapott az ünnepi láz 

egyre határozottabban szónokoltam arról, 

hogy ez a karácsony legyen más, és idén ne az 

ajándékokról szóljon, hanem a szeretetről ar-

ról, hogy mind együtt lehetünk. Ezután halkan 

elkezdtem dúdolni magamban a Csendes éjt, 

és lassan felerősödött a dallam. Együtt énekel-

tünk és ekkor értettem meg annak az apró tö-

redékét, hogy miről is kéne szóljon a karácsony 

minden házban, hogy mit is próbált sugallni 

nekem az a cilinderes férfi a kocsiban. És most 

már hiszek a karácsonyi csodákban!  

Karácsonyi csoda 

Pénzes Bíborka 



Hozzávalók: 
20 dkg liszt 
fél tk szódabikarbóna 
1 tk sütőpor 
5 dkg cukor 
5 dkg vaj 
3 ek méz 
1 darab tojás 
1 tk gyömbér (őrölt) 
fél tk fahéj (őrölt) 
1 csipet szegfűszeg (őrölt) 
1 csipet bors (őrölt) 

Elkészítés: 

Keverjük össze a gyömbért, a fahéjat, a szegfűszeget és a borsot, majd ezt a keveréket vegyítsük a 
liszttel, a szódabikarbónával, a sütőporral és a cukorral. Adjuk hozzá a tojást és a megpuhított va-
jat. Ezután morzsoljuk össze a kezünkkel. Tegyük bele a mézet, és gyúrjuk össze a tésztát.  

A sütőt melegítsük elő 190 fokon. Ugyanakkor, készítsünk elő egy sütőpapírral bélelt tepsit. 

A tésztából formáljunk kis golyókat, és tegyük őket a tepsibe.  Hagyjunk mindegyik golyó között 
elegendő helyet, majd lapítgassuk le őket egy kicsit. 

A tepsit tegyük be a sütőbe, de figyeljünk, hogy ne piruljanak meg nagyon. Miután aranybarnává 
sültek, hagyjuk őket kihűlni a tepsiben.  

Gyömbéres keksz 

az ünnepekre 

Jó étvágyat! 

Pénzes Bíborka 



Lappföld étkezési kultúrája közvetlenül kapcsoló-

dik érintetlen természetéhez. Rovaniemi remek 

hely az északi erdők és vizek friss termékeinek fel-

fedezésére. 

Tiszta összetevők a természetből az ott élők, illetve 

látogatók tányérjára 

A lapp konyha egyszerű és nyers, akárcsak a táj, 

ahonnan származik. A friss, szezonális alapanyagok 

kulcsszerepet játszanak az ételek elkészítésében, 

és nagy becsben tartják az eredeti ízek kiemelését. 

Rovaniemiben a lapp ételek ugyanolyan ízletesek a 

fine dining környezetben, mint a vadonban, tábor-

tűz mellett. 

Rénszarvasok, Lappföld szarvasmarhái 

A rénszarvastartás évszázados múltra visszatekintő 

megélhetési forma Lappföldön, és az állat a lapp 

konyha elengedhetetlen része. A burgonyapürével 

és friss vörös áfonyával vagy vörös áfonyalekvárral 

tálalt rénszarvas pörkölt a legklasszikusabb étel, 

ahol a rénszarvas egyetlen része sem marad ki-

használatlanul: a húst akár filéként, felvágottként, 

szárított formában, daráltan vagy kolbászként is 

tálalják, és még sok más formában. 

Minden tavasszal Rovaniemi ad otthont az Év rén-

szarvas szakácsa ("Vuoden Porokokki") verseny-

nek, amelyre Finnország minden tájáról érkeznek 

neves szakácsok, akik a rangos címért folyó főző-

versenyen megmérkőznek egymással. 

 

Játék : A természetes egyensúly fenntartása 

Lappföld erdejei hemzsegnek a vadon élő állatok-

tól, és ez Rovaniemi környékén lévő természeti te-

rületeken sincs másképp. A vadászok kedvenc vad-

madarai a csér, a fűzfajd és a feketególya, ame-

lyekből ínycsiklandó ételeket készíthetünk. A vízi 

szárnyasok, amelyek közül a tőkés réce a legjellem-

zőbb, ugyanilyen népszerűek a vadászati szezon-

ban. Az erdő királyai a szarvas és a medve: mind-

kettőt fogyasztják, az előbbit jóval gyakrabban, 

mint az utóbbit. 

A finnországi vadászat szabályozott, a természet 

tiszteletén alapul. A finn vadászok a szabályok be-

tartásával felismerik felelősségüket. 

Lappföld híres tiszta vizeiről és a benne található 

halak mennyiségéről, amelyek a horgászok kedvelt 

célpontjává teszik a helyet. Rovaniemi két folyó, az 

Ounasjoki és a Kemijoki összefolyásánál fekszik, és 

ennek megfelelően hosszú halászati hagyományok-

kal rendelkezik. Nyáron horgászkirándulások, télen 

pedig jéghorgász túrák állnak a látogatók rendelke-

zésére. 

A lazac, a pisztráng, a süllő, a fehérhal, a sarki sül-

lő, a szürke tőkehal és a márna csak néhány az 

északi tányérokon gyakran megtalálható halak kö-

zül. Lappföld ikonikus halétele a lazacleves, ame-

lyet Rovaniemi számos éttermében lehet kapni. 

Rovaniemi helyi specialitásai 

A Rovaniemiben tett kiránduláson mindenképpen 

meg kell kóstolni a "kenyérsajt" ("leipäjuusto") 

nevű desszertet, amely egyfajta lágy sajt, amelyet 

a kezdeti elkészítés után megsütöttek. Friss áfo-

nyával vagy áfonyalekvárral tálalva kiadós desszert, 

jellegzetes, édes ízzel. Egyesek nyikorgó sajtnak 

nevezik a rágáskor keletkező hangja miatt. 

Egy másik helyi alapétel a "rieska" nevű puha, ár-

pás, lapos kenyér, amelyet általában vajjal fogyasz-

tanak. Lappföldre többféle édes sütemény is jel-

lemző, az egyik legismertebb a "kampanisu", 

amely fésűszerű formája miatt közvetlen fordítás-

ban "fésűs pogácsát" jelent. 

ROVANIEMI, FINNORSZÁG : A finn ízvilág és specialitások 



Módszer 

Előkészítés : 1 óra ( Főzés : 1 óra , Extra 

idő : 1 óra 45 perc pihenés , Kész : 3 óra 45 

perc alatt) : 

Keverjük össze a kukoricalisztet, a sót és a 

cukrot egy kis tálban. 

Öntsük a tejet egy nagy lábasba; adjuk hozzá a 

tejhez a feloldott kalcium-kloridot, és keverjük 

jól össze. Keverjük bele a kukoricaliszt, a só és 

a cukor keverékét, majd keverjük jól össze. 

Melegítsük a tejet 38-43 °C közötti hőmérsék-

letre, folyamatosan kevergetve, hogy ne per-

zselődjön. 

Adjuk hozzá a vízben feloldott oltót; jól keverjük 

össze. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk állni kö-

rülbelül 30 percig. 

Ellenőrizzük az alvadékot úgy, hogy a mutató-

ujjunkat 45 fokos szögbe helyezzük, és vissza-

nyomjuk, hogy a sajt felszínét megtörjük. Ha az 

alvadék túl puha, összeesik, és zavaros savót 

hagy maga után. Az alvadéknak tömör szerke-

zetűnek kell lennie, tiszta színű savóval. Ha az 

alvadék nem megfelelő állagú, hagyjuk állni 

további 5 percig. 

Az alvadékot 1, 1/2 vagy 2 cm-es kockákra 

vágjuk. Hagyjuk állni további 30 percig. Ez idő 

alatt az alvadék le fog ülepedni a lábas aljára. 

Egy szűrőt vagy szitát béleljünk ki muszlinnal. 

Szűrőkanállal kanalazzuk az alvadékot a musz-

linba. Hajtsuk rá a muszlint, és hagyjuk 20 per-

cig, hogy a folyadék lecsöpögjön a sajtból. 

Tegyük át a sajtot egy tepsibe. Hagyjuk állni 

további 10-15 percig. Csöpögtessük le a savót. 

Melegítsük elő a sütőt; a sütőrácsot pedig állít-

suk a sütő középső része fölé, hogy könnyen 

láthassuk, ahogy a sajt megbarnul. 

Grillezzük a sajtot körülbelül 30-35 percig, vagy 

amíg a sajt felülete elkezd buborékosodni és 

aranybarnára sülni. Rendszeresen ellenőrizzük 

a sajtot, és egy kanállal távolítsuk el a sajt tete-

jén összegyűlt savót. 

Óvatosan fordítsuk meg a sajtot (egy tányér 

segítségével fordítsuk meg), és grillezzük to-

vábbi 10-15 percig, vagy amíg a sajt elkezd bu-

borékosodni és aranybarnára sülni a tetején. 

Vegyük ki a sajtot a sütőből, és hagyjuk kihűlni. 

 

Megjegyzés: Kalcium-klorid és tejoltó on-
line és néhány élelmiszerüzletben is kapha-
tó. Ezek az összetevők segítenek a kemé-
nyebb sajt előállításában.— 

Összetevők:  

400 g sajt 

8 g kukoricaliszt 

6 g só 

24 g cukor 

2 liter teljes zsírtartalmú tej 

1 g kalcium-klorid 50 ml szűrt 

vízben feloldva 

6-8 csepp tejoltó 50 ml szűrt 

Leipäjuusto (finn sült sajt) recept  

  

Szőke Timea 



Bár szeretnénk elhitetni önmagunkkal 

és másokkal, hogy öltözetünk abszolút nem 

befolyásolja a véleményalkotási folyamatot, le 

sem tagadhatnánk, hogy nem vagyunk képe-

sek teljesen kizárni a fizikai megjelenésre vo-

natkozó elvárásainkat. 

A XIX. század fiatalsága 

egy anyagias világ kö-

zepén táncol penge-

élen, s a megfelelési 

kényszer a mindenna-

pok részévé vált. Kü-

lönbözni mindent je-

lent, ugyanakkor sem-

mit sem jelent. Vékony 

vonal választja el az 

igényességet a nagyzo-

lási vágytól, a trehány-

ságot az egyszerűség-

től. Nagyobb teret kap-

nak a márkahangsúlyos 

ruhadarabok, a drága 

kiegészítők, melyek bár az anyagi javakról igen 

konkrét számadást tesznek, nem feltétlenül 

mutatnak tükröt a viselet mögött rejtőző sze-

mélyiségnek. S beszéljünk akár egy elhanya-

golt külsejű, vagy éppen egy ízlésesen felöltö-

zött illetőről, nem mindig reális az ítélet, mely 

első látásra körvonalazódni kezd bennünk. 

Az öltözködés mindig is egy jellegzetes 

önkifejezési formának számított. Ahogyan a 

színészek jelmezei, úgy a mi megjelenésünk 

sajátos stílusjegyei is árulkodó jelekként szol-

gálhatnak egy rólunk alkotott első benyomást 

illetően. Hajlamosak va-

gyunk következtetéseket 

levonni csupán az alapján, 

amit látunk. Egyes helyze-

tekben ez megállja a he-

lyét, s éppen ezért hivata-

los, formális körülmények 

között, de akármilyen más 

jellegzetes viseletet meg-

követelő szituációban, ok-

kal vesszük figyelembe a 

ruhát. Ez azonban nem je-

lenti azt, hogy hétköznap-

jainkban is feltétlenül erre 

kell alapoznunk. Számos 

külső és belső tényező sze-

repet játszik ruhadarabja-

ink kiválasztásában, legyen szó hangulatról, 

egyéb érzelmi tényezőkről, az időjárásról, vagy 

éppen az alkalomról melyhez öltözünk. Ezek 

azonban mind kiküszöbölhetőek egy bizonyos 

szintig, hiszen amint azt megfigyelhetjük, 

egyesek nem veszik számba a környezeti té-

nyezőket, ha öltözködésről van szó, hiszen 

fontosabbnak tartják az önkifejezést, vagy ép-

pen a megfelelést. 

Nem a ruha teszi az embert? 

Magára veszi a köpenyt,  

a világ minden terhét.  

Aztán kiáll a színpad közepére,  

hogy magából kivetkőztessék.  

Tessék, ezek vagyunk mi:  

egy pöttyös szoknya,  

egy sáros bakancs,  

egy esőkabát.  

Egy generáció,  

aki drága ruhák mögé rejti  

minden gondját-baját. 

LABOR 



Sokunkban felmerül reggelente a kérdés: 

kinek öltözzek be ma, hogy szeressenek? Trende-

ket követünk, elvárásokat igyekszünk teljesíteni. S 

hiába sért a cipő, szorít az öv, hiába hangsúlyos a 

karcsúsított felső, hiába fojtogat a szoros gallér. 

Önbizalmat nem adhat, ami nem a miénk igazán. 

A középiskolás ifjúság természetes rutinja ez már: 

programszerű beosztással válogatni, akárcsak egy 

videójátékban. Egy videójátékban, melyben sab-

lonszerű karakterek jelmezeit ölthetjük magunk-

ra, s ezáltal felvehetjük minden tulajdonságukat, 

beszédstílusukat, artikulációjukat. Tekinthetünk 

erre, mintegy pajzsként, mely elrejt és megóv, de 

fordítva is megközelíthetjük: elrejt és teljesen el-

takar. Így válhat az egyediség szép lassan egy 

meghibásodott rendszer részévé, melyet az örök 

megszűnésre kényszerítenek. 

Egy rózsaszín pulóver, sárga csíkos harisnya, vala-

mi hóbortos ing, talán egy idétlen sapka. Ennyit 

jelentene egyedinek lenni, bátorítani másokat ön-

magukká válni.  

De ez természetesen nem ideális. Szembe megy 

megannyi berögzült, monoton ideállal. Egy ko-

moly diák portréjára hamar rányomja bélyegét 

valami gyerekes, hangos öltözet. Felnőtté vará-

zsolja őket az élére vasalt fehér ing.  

Mégis, beleolvadni is éppen ennyit jelent: meg-

szűnni. Furcsa paradoxon ez. Kövesd a tömeget, 

hogy elfogadjanak, de állj ki a sorból, hiszen elve-

szel, ha a tömeg magával ragad. 

 Milyen botrányos említést tenni, hogy egy 

vadonatúj telefon, egy okosóra vagy egy méreg-

drága fülhallgató milyen sokat segíthet, ha nem 

találjuk a helyünket egy közösségben. Kényelmet-

len bevallani, de sokszor vesszük előbb górcső alá 

a külsőségeket, mintsem szabad utat engednénk 

a személyiség teljes kibontakozásának. 

Ezek persze könyvből szedett sorok, hiszen 

egy kicsit még mindig tudjuk, hogy nem a ruha 

teszi az embert emberré. Bárcsak ne tenné, bár-

csak ne ez lenne az első. Mi lenne, ha a világ is 

meztelen lenne? Vajon jobban értékelnénk a bel-

sőt, mint a külsőt? 

Sok ember a kincs szó hallatán rögtön va-

lami drágára gondol, pedig minden igazi kincs ott 

rejlik a halomnyi drága ruha alatt, és azt igen ke-

vesen veszik észre. Napjainkban hódítanak az in-

ternetes ismerkedések, ahol egy kép alapján már 

azt hisszük eluralkodott rajtunk a szerelem, pedig 

csak magával ragad egy számunkra kellemes lát-

vány, azonban az embert nem ismerjük igazán. 

Felkelünk korán reggel, hogy egy gyors cicoma 

után elkészítsük a #mostkeltemkiazagybol szelfin-

ket, amivel több követőt remélünk az instagram 

oldalunkon. A sarki kisboltba akár pizsamában, 

kócos hajjal is leugrunk egy kis tejért a reggeli ká-

véba, viszont  a Facebook oldalára posztolt kávés  

képen már olyan elegánsak vagyunk, akár egy es-

küvőben. Lesz még valaha őszinte szerelem, vagy 

beszipant a virtuális chat világa, és már csak a pi-

ros repdeső szív fog létezni a monitoron a pillan-

gók helyett a gyomrunkban?  

 



Szeretném hinni, hogy egyszer még része-

sei lehetünk annak a világnak, ahol egy mosoly 

többet jelentett, mint egy drága cipő. Ott, ahol 

egy baráti ölelés fontosabb volt akármekkora 

ajándéknál, és ahol anya esti altatódala volt a 

legszebb dal a földön, pedig ő nem egy milliomos 

rapper. Szeretnék részese lenni egy olyan világ-

nak, ahol a te meg én egy kézen fogva sétáló pár 

voltunk, nem egy tinder match az internet zava-

ros világában.  

Hunyjuk be a szemünket és merjünk ál-

modni, merjünk kilépni a világháló karmai közül, 

az erkölcsi formák rabságából, és hozzuk létre azt 

a világot magunknak, ahol te te vagy és én én 

vagyok, ítéletek és elfogultságok nélkül. A gyer-

tya csonkig ég, a lufi lassan teljesen leereszt, mi 

pedig csendben, szavak nélkül megfulladunk a 

sztereotípiákban. 

Kádár Dorka és Sántha Eszter  

(Venczel József társadalomtudományi vetélkedő, 2021) 



Nem a ruha teszi az embert? 

Mennyire fontos öltözködésünk a mindennapi életünkben? 

  Az első benyomás fontos, nagyban befolyásolja az újonnan megismert emberek által alko-

tott véleményt. Ez a vélemény meghatározhassa a mindennapi életünket, karrierünket. De ténylegesen 

igaz az a közmondás, hogy “A ruha teszi az embert”, ennyire meghatározó lenne a személyes stílusunk, 

mikor új embereket ismerünk meg? A ruha által alkotott vélemény fontossága gyakran vitatott téma, 

amely gyakran eltérő véleményeket eredményez. A közmondásnak lenyűgöző irodalmi származása van, 

eredetileg Erasmustól származik, “vestus vurim facit”, vagyis a “ruha teszi az embert”. 

 Először is, vessünk egy pillantást a főbb okokra amiért az emberek egyetérthetnek a kije-

lentéssel. A régebbi tradíciók miatt, már mindenkiben született egy kép, hogy bizonyos rendezvényeken 

milyen ruhákat viselünk. Egy temetésen mindenki gyászol, ezért feketébe öltöznek, ezzel ellentétben egy 

esküvőn a menyasszonyi ruha fehér, mivel ez a menyasszony életének legboldogabb napja. Különféle ün-

nepeken, rendezvényeken máshogy öltözködik az ember, példának okáért, hogyha szórakozni megy a ba-

rátaival egy fesztiválra, akkor egy olyan öltözetet választ, amely azt sugallja, hogy kedves, törődő és meg-

bízható. Ezek mellett egy magabiztos érzetet ad a személynek. 

Sok helyzet van, ahol nagyon meg kell gondolnunk öltözetünk stílusát, mint például egy állásinter-

jún. “A  jól  megválasztott  öltözet  nem  helyettesíti  ugyan  a  szakmai  tudást,  de  segít  elhitetni.  A hi-

vatalos  megjelenés  alapvető  fontosságú  ahhoz,  hogy  a  munkahelyi  vagy  üzleti megbeszéléseken  

komoly  tárgyalópartnernek  tekintsék  az  illető  személyt  –  legyen  az  akár  férfi, akár  nő.” ( Dr. Bába  

Iván, Közszolgálati protokoll, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, 2018, 20. old.).  

 Kutatások szerint, álláskeresőknek meg kell fontolniuk, hogy milyen üzenetet közvetítenek öltöz-

ködésük által. Jobb letisztult professzionális ruhákat hordani, érdemes megfontolni hogy a luxusterméke-

ket inkább otthon hagyjuk. Ezen összetett reakciók feltárására Dr. Rucker és Cannon úr négy kísérletet 

dolgozott ki. Az egyik esetben a pólón nem volt logó. A többi esetben a pólón egy Gucci-logó volt. A 

résztvevőket ezután arra kérték, hogy értékeljék a férfit különböző jellemzők, például társadalmi státusz, 

osztály, melegség és törődés alapján. A résztvevők a Gucci-logós férfit alacsonyabbra értékelték az olyan 

tulajdonságok tekintetében, mint a melegség, a megbízhatóság és a kedvesség, de magasabb státuszúnak 

minősítették.(Robin Ryan, Forbes 2019) 

 A ruha teheti az embert, tükrözheti etnikai vonatkozását, foglalkozását, társadalmi helyzetét és 

ezen túl.  E. Green például azt állítja, hogy a női professzorok különös figyelmet fordítanak ruhatárukra, 

"a ruhákat arra használják, hogy jelezzék a tekintélyt, a hovatartozást és a személyes stílust" (Banim et al, 

2001, 97. old.). 

 Érdemes azt is megjegyezni, hogy sok ember ki tudja fejezni öltözködéssel is jellembeli vonásait, 

belső értékeit. A ruhák egyfajta játékként működnek, amely lehetővé teszi az egyén és a társadalom ellen-

tétes erői közötti egyensúlyt. A ruhák segítik az embert abban, hogy kifejezze személyiségét és egyedi, 

személyes képet alkosson önmagáról. 

 Bár sokaknak segítenek a ruhák önkifejezésükben, bizonyos egyének nem tudják ugyanúgy kife-

jezni magukat, mint az előbbi példában felsorolt személyek. Ezáltal az első benyomásnál az általunk meg-



alkotott belső képre kellene jobban figyelni, mintsem az ember külső képére. Próbáljuk jobban megismerni 

az embereket, személyiségüket, és ne ítéljük el őket.  

 A mai fogyasztói társadalomban a média befolyása miatt nagy nyomás nehezedik a fiatalokra, hogy 

bizonyos termékeket és ruhákat vásároljanak meg. Gondolunk itt különféle gadgetekre, márkás ruhákra, és 

különféle öltözködési stílusokra és szépségideálokra. “Mindezek mellett a média által közvetített szépség-

ideál (karcsúságideál) is jelentős nyomást gyakorol, különösen a fiatalokra, így a fiatal sportolókra 

is.”(Dukay-Szabó Szilvia, Evés- és testsúlyzavarok magyar műkorcsolyázok körben, Akadémiai Kiadó, 

2007, 194 old.) Emiatt a bizonyos nyomás miatt az emberekben egy bizonyos megfelelési kényszer szüle-

tik. 

 A ruha egy státuszszimbólum lett a mai világban a Z generációnak, annyira elfajulva, hogy ha nem 

felelsz meg egy kortárscsoport vagy egy közösség “dress code”-jának (kötelező viselet), akkor elítélnek, 

kiközösítenek. A gazdag emberek azért kerültek egy jó anyagi helyzetbe, mert példák okaként nem vettek 

meg olyan termékeket amelyekkel felvágnának, legyen ez most egy Calvin Klein sapka vagy egy új 

Skechers cipő. 

  A legelső dolog amikor megismerkedünk valakivel, ne az legyen, hogy hogyan öltözködik, hanem 

hogy milyen ember. Figyeljük meg a szokásait, azt, hogy hogyan bánik másokkal, szereti-e az állatokat, 

átsegíti-e azt a vak nénit az úton vagy sem, ad-e aprót a hajléktalannak, szereti-e a szüleit, megtudja-e be-

csülni azt, ami fontos számára. Röviden szólva, azt ahogyan viselkedik velünk egy bizonyos illető.  

 Senkit sem kell azért elítéljünk, mert mondjuk az etnikai vagy anyagi helyzete miatt máshogy öltöz-

ködik, gondoljunk itt arra, hogy egy szegény családból származik, ahol mondjuk más ruhákból lett össze-

szőve a gyereknek a nadrágja vagy a pólója, egy másik pólóból lett megfoltozva. A belső értékek sokkal 

fontosabbak ilyen szempontból is, mint a külsők. 

 Az érvelés mindkét oldalát megvizsgálva, teljesen megérthető, hogy valaki miért érthet egyet vagy 

ellenezhetné “ A ruha teszi az embert” kijelentést. Az öltözködési protokollok betartása előnyünkre fordít-

ható. Jó tudni a dress code-ok jelentését, és hogy bizonyos helyzetekben hogyan öltözködjünk annak érdek-

ében, hogy jó benyomást keltsünk. Viszont, a mindennapi életünkben a ruha nem teszi az embert. Amikor 

valakit újonnan ismerünk meg, nem az öltözködése alapján kellene elítéljük, hanem inkább viselkedésére 

és személyiségére kellene több figyelmet szentelnünk. 

 Emberek elítélése, csupán külsőjük alapján, morálisan rossz. Mindannyian különböző emberek va-

gyunk, különféle etnikai és családi hátterekkel rendelkezünk. Ítélkezni nem szabad! Ha valakiről túl hamar 

alkotunk egy képet, nagyon félreismerhetjük. Miért ne lehetnénk nyitottabbak az új emberek stílusa felé és 

fogadhatnánk el egymást? Az a legfontosabb dolog a mindennapjainkban, hogy elfogadjuk egymást és sze-

retettel nézzünk a másik személyre. Az öltözködési stílusunk változik, de az, hogy milyen emberek va-

gyunk, az nem. 

Deregan Andrea és Kurucz Botond 

(Venczel József társadalomtudományi vetélkedő, 2021) 



Mostanában elég sokat utaztam. Az országon 

belül, illetve a határokon túlra is, autóval, repü-

lővel meg ahogy a többség utazhat 2021-ben. 

Utazni jó dolog. Akár csak egy két napos hétvégi 

kiruccról van szó, vagy éppen egy féléves 

„önismereti” tibeti zarándoklatról beszélünk, 

valamit nyerünk belőle. Legalábbis szerencsé-

sebb esetben így gondoljuk (most a GPS fölötti 

veszekedéseket és a számlákat leszámítottam). 

Felfedezzük vele izgalmas világunkat, ellátoga-

tunk rokonokhoz, netán továbbtanulás vagy a 

munkánk miatt zárjuk le a bőröndöt és még ezer 

meg ezer oka lehet az utazásnak. 

Igen ám, de mi van, ha becsúszik a számításokba 

mondjuk egy kis… kovid? Ha a földkerekség va-

lamely szegletében endémia zajlik, egyértelmű-

en következik a válasz: lezárjuk a világ többi ré-

szétől és lezárjuk a világ többi részét tőle. Per-

sze, ez gazdasági és szociális szempontból kissé 

fájhat a területnek, esetekként más országoknak 

is, ahová valamit exportál a vírus sújtotta terü-

let. Nem kell példáért messze menni, a Covid–

19 is kínai endémiaként indult, ott volt a madár-

influenza, vagy a kolera meg az ebola, melyek 

szintén feltették Afrikát és minden afrikait a fe-

ketelistára. 

Ilyen esetekben ezen területek turizmusa meg-

csappan. A limitált közlekedés lassítja a patogén 

terjedését, akármennyire hiányozhatott is a 

minden esti szimplázás egyeseknek. 

És ha máris itthoni vendéglátóipari egységet 

említek, rántsuk le a leplet az endémia nagytest-

véréről: a pándémiáról. A „pán” képző más sza-

vakban is előfordul (pl. pánrezisztens, pángeno-

mikus, pán-afrikai, stb.), a mindenre való kiter-

jedést, egészet átfogóságot jelenti.  

Mai világunk egyszerre technológiai csodája, és 

betegségek terjedése szempontjából egérút, a 

felgyorsult közlekedés. A metró, villamos, hév, 

hajó, az ökomókusok által hőn utált repülőgép, 

vonat, kisebb járművek, mint az autó, de már a 

sűrű embercsoportokat összepréselő utcák is 

lényegében a víruska autópályái.  

Kivesézhetném itt most a hálózatelméletet, és 

hogy minden pont összeköthető 6 csomó-

ponttal, de meghagyom az olvasónak ezt a kuta-

tást (Barabási könyveit ajánlom, vagy csak si-

mán az internetet megbízhatóbb bugyrait). Lé-

nyeg, hogy a modern, felgyorsult világ hatalmas 

lehetőség a betegségek számára. 

Hihetetlen komplex hálózatrendszerinknek 

azonban számunkra is előnyt jelentenek: az in-

formáció secperc alatt eljut egyik kontinensről a 

másikra. A tudományos világ szintén fejlődött, 

folytonos a kommunikáció, az eszközök sci-fi 

filmbe illők, de ne feledkezzünk meg az eltelt 

idő tapasztalatáról sem. Minden balul elsült kí-

sérlet közelebb visz a megoldáshoz. 

Így a múlt évszázadokhoz képest rekordidő alatt 

születtek meg az oltások, majd jutottak el a fej-

lett transzportrendszernek köszönhetően.  

Egy fertőző betegség megszokott és rendszeres 

előfordulása egy adott népesség körében, egy 

meghatározott földrajzi területen. Ilyen például a 

malária Afrika déli részén. 

Az endémiáknak tehát van egy szokványos 

fertőzési arányuk, amit tartva a betegség 

tipikusnak, közönségesnek mondható. Ha 

azonban a betegek száma hirtelen megugrik, 

akkor az endémia átcsap epidémiába. 

 

Az endémia szó a görög en (= bent, belül) és 

demos (= emberek, nép) szavak összefűzéséből 

ered, arra utalva, hogy a betegség egy megadott 

populáción belül terjed. 

Covid vs Emberiség 2. 



Na, de ennyi blabla mese után térjünk a tárgyra: 

ez mind szép és jó, de akkor miért nem lehet már 

utazni?! Avagy, miért dIsZkrIminÁljÁk az oltatla-

nokat?! 

Az utazás exponenciálisan megnöveli a vírus át-

adásának esélyét, pláne ha nem tartjuk be a pán-

démiás szabályokat. (Melyek közül valljuk be, elég 

sokat nem tartunk be, kezdve a kovidos papírok 

hamisításától az egymásra „felmászásig a kasszá-

nál” khmkhm). Na most, elég sok helyen hallani, 

hogy milyen dolog ez, ez már hülyeség, hogy nem 

engednek boltba, ez tiszta disckrimináció! Szedjük 

szét emészthető elemkre a problémát! Az intéz-

mények/ üzletek nem azért követelik meg az oltá-

si papírt, mert nincs jobb dolguk. Számukra sem 

előny a dolog, ezt az egyes grafikon illusztrálja. 

Ugyanakkor tudni kell, hogy a rendelet nem az 

emberek személyes döntését támadja, sem a sze-

mélyiségüket. Ne érezd magad szarul, ha nem en-

gednek be a Sugásba! A szabály lényege az lenne, 

hogy idővel mindenki beoltassa magát. Ilyenkor 

viszont elég sokan ezt manipulációnak érzik. Hát. 

Ha ezt akarjuk felhozni, nincs mitől félni, a média, 

a marketing és a politika irányít minket másképp 

eleget, ez igazán kicsiség. 

Mindemellett fontos kitérő azoknak, akik rákenik 

az ügyre a diszkrimináció főnevet: ameddig tény-

legesen nem tapasztaltál ilyesmit, ne nevezd an-

nak! (nem tudom miért fogalmazom így, szeren-

csére még én sem tapasztaltam igazán fájdalmas 

diszkriminációt) A történelem során felbukkanó, 

egy-egy időszakban egyenesen virágzó fogalom 

undorító eseményekhez köthető, például a Holo-

kauszthoz, a rabszolgakínzáshoz, a nők féktelen 

boszorkányításához és elnyomásához, a melegek 

felakasztásához és még megannyi „gyönyörhöz”. 

Most az online rendeléshez való folyamodás rosz-

szabb, mint a máglyaégetés? Csak úgy kérdem. 

2019-ben az európaiak 65%-ka utazott csak úgy, 

ami azért meglepően nagy szám (Eurostat alap-

ján). Ez a Statista weboldala szerint 53%-ra csap-

pant, de még így az európaiak fele utazgatott. És 

akkor itt még nem is beszéltem a milliókról, akik a 

tengeren túlról érkeznek lazulni. Sokszor nem az a 

világ, aminek a képernyőn keresztül látjuk. 

 

Krecht Hanna Regina 

1. Grafikon 



A zenéről 

A művészet egy annyira tág fogalom, hogy teljesen ki sem lehetne fejezni a művészek dolga hogy 

megpróbálják ezt kivitelezni. Van aki szerint sikerül,van aki szerint nem. Igazából ezért művészet,mert 

minden kifejezésére szolgáló érzelmi tárgy megfogalmazza,hogy mi is az valójában, ahány egyed annyi 

vélemény.  

Ma az általam megalkotott művészi ,metaforikus és egyszerre dennotatív jelentéssel bíró véleményt 

próbálom meg kifejezni az egyik kedvenc művészeti ágamról,a zenéről. Mint tudjuk egy nagyon is-

mert,elterjedt művészeti ág. Az ember életének kezdete óta ismeri a zenét. Ez a művészeti ág 

számomra is az egyik legfontosabb,a lelkem egy darabját alkotja. Művészként megvan a saját 

véleményem a zenéről és az ahogyan végigkísért a nehéz időkben, és a boldogabbakban talán csak 

közelebb húzott magához.  

Elsősorban lehet egy barát, aki felvidít, támogat akinek nem kell megerőltettem magamat, hogy 

megpróbáljam elmagyarázni hogy mit is érzek valójában. Hanem szavak nélkül is érti ,és támogatáson 

kívül olyan világot épít ki elém, ahol elveszhetek a gondolataimban és megszakadhat a valósággal a 

kapcsolatom amíg tart a videó, amíg tart a dallam. Aztán mikor vége lesz a zenének visszatérek és 

megkönnyebbülten állok a dolgokhoz. Nyújtott már nekem lelki támaszt, amikor elcsüggedtem és el-

lepte a szürke űr az elmém, magabiztosságot amikor nem tudtaam eldönteni mittévő legyek, védelmet 

egy olyan burkot körülöttem amely megvédett a többi ember megvető, bíráló tekintetétől. Amikor 

más emberek által alkotott zenét hallgatok és a szövege vagy dallama átadja azt amit én is érzek, egy 

olyan gondolatot kelt bennem,hogy vannak olyanok akik azt érzik amit én.  

Aztán másodsorban, egy láthatatlan kapcsolatot alakított ki,köztem és sok ismerősöm között. Egy 

olyan kapcsolatot amelyet nem tudtam volna elmagyarázni szavakban, nem biztos megtudtam volna 

teremteni, hogyha a zene a társaságban hallgatott közös szótlan téma nem lett volna. Amikor csak a 

másik tetszésének kifejezését látom az azonos zenénél.Ha valakivel zenét hallgatok akkor ugyanúgy 

beszélgetünk csak nem szavakkal, ez számomra egy fantasztikus élmény.  

Rengeteg stílusú zene létezik a világon, és annál több vélemény megoszlások. Az én ízlésem szerint 

minden zenét meghallgatok. Attól függ milyen kedvemben, lelkiállapotban vagyok. Személyes 

kedvencem mégis a rock és a metál,amely kicsi korom óta az életem része de mégis az elején nem 

annyira kedveltem,ahogy nőttem és megtapasztaltam az élet “mézes mannáit”, és kialakult a szemé-

lyiségem,rájöttem,hogy egy olyan tüzet, oldalt ébreszt bennem amellyel teljesebbnek érezhetem 

magamat. Sokan megvetik, vagy nem annyira kedvelik,de én mindig is kiálltam a többi közül,ahogy ez 

a zene is egy nagyon egyedi stílust képvisel. Ezen kívül van az úgynevezett, hőrgés amelynek még 

kevesebb a kedvelője mivel másak vagyunk,ez így van rendjén. Számomra a hörgés olyan mint egy 

hangos kifejező sóhaj,amely erőteljesebbé teheti az adott zenében érvényesülő szöveg vagy dallam 

érzelemit.  

Ha a zene nem létezne,túl szürke és csendes lenne az élet. Legyen bármilyen kategóriájú zene, de az 

emberiség nem lenne képes a hiányát elfogadni,ha már tapasztalta milyen csodálatos,eufórikus érzést 

nyújthat. A zene minden kor osztályé, még az állatok is szeretnek olykor zenét hallgatni. Nagy hatással 

van a lelki és fizikai életünkre egyaránt. Egy csodálatos isteni adottság. 
Imreh Zsanett 

Művésznegyed 



“Hószín kócsagok, 
fagyjatok híddá a tó 

partjai között”- Macuo Basó 
 
 A hónap zenéje: The Pogues- Fairytale Of New York (mert, valljuk be, így az elején  még minden-

kinek ennyi kedve van a Karácsonyhoz). És ezennel, hivatalosan üdvözöllek az év leghangulatosabb és 

legidegesítőbb időszakában, ahol nem kínos már December 1-én Mariah Carey-t hallgatni.  

 Köztudott, hogy ilyenkor aztán végképp nincs idő egy kicsit leállni, egy sort olvasni-éppen ezért- a 

Krisztmösz tájm ellenére, egy verseskötettel álltam elő. Simon Márton- Polaroidok. Mint ahogy a címe is 

érzékelteti, egy Örkény stílusú 1perces kötetről van szó- 21. századra újragondolva. Versrészletek, egy-

egy szó, ami egyedül talán nem sok értelemmel bír, egybeolvasva őket mégis beszédessé válhat.  

 

 “446. Interjú. Csend. 

 -Mit mentene ki egy égő házból? 

 -A lángokat.” 

 

 Simon Mártonnak talán ez a legtesthezállóbb kötete: mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, azt 

értelmezi belőle, amit szeretne. Nem köntörfalaz, cenzúramentes (itt szó szerint), nyersen éljük át az 

elsőre kissé sokkoló érzelemtöredékeket. Így egyben egy házhoz jövő slam-poetry esemény, ami az első 

pár sora után magával ragadhat. 

 

 “379. Sötétben végképp nem nézek tükörbe.” 

  286. Mindjárt meglátsz.” 

 

 Ajánlók írásának alkalmával mintha tojáshéjon lépne az ember lánya, úgy vigyáz, nehogy spoile-

rezzen a “kedves közönségnek”, miközben túlságosan elragadta az élményátadás heve. A Karácsony 

mégis az elcsendesedésről szól: halkítsuk le az All I Want For Christmas-t, ne essünk túlzásba a Black 

Friday-es akciókon, s egy szabad percben olvassunk Polaroidokat :)  

 

Bálint Gyopár  



Látogatás 

Egyedül ülök az iskola szétzúzott, újításra váró ablakpárkányán. Körülöttem csend, csillagok úsznak 

fenn. Hirtelen apró neszek közelítenek a folyosó végéről. Itt nem lehet senki, nem velem, nem 

ilyenkor. A sötétségbe nézek, leszállok az ablakpárkányról és próbálok szembenézni azzal ami egyre 

hangosabban erre tart. Nem lehet patkány, azok lomha, ismert léptei hanyagolhatóak számomra. 

Egyszer csak a zaj egy ablak elő ér, egy ablak elő, amin keresztül halványan besüt a Hold világa. 

Mind egy szita átszűri a levegőt az előttem pár méterrel levő ablakon át. A fal megvilágított friss 

vakolatán fekete ujjak siklanak végig. Lefagyva állok, transzban nézem ahogy az egyre jobban fülsi-

ketítővé váló zaj közeledtével a Hold világa alatt előkúszik egy fekete testű lebegő lény. Szája félel-

metes sikolyra van tárva szemei pirosan világítanak és fogai pengeéles körmökként csillognak a fül-

ledt levegő parányi esti fényében. Fejét balra dőlti, nyakával előre, felém hajolva. Sikolyába fojtott 

arcán könnyek folynak le, és egyszer csak én is hallom lélektépő hangját, amelyet ezer szenvedő, 

pokolban égő női lélek hangja színez. Most látom csupán igazából hogy arca fekte ráncok sorozata, 

teste füst és kezei mint égett faágak felém nyúlnak. Jobb kezén ujjai áldást küldenek, bal keze hosz-

szabb lesz és közelít. Nem mozdulok, üresen állok és nézem őt. Figyelem, ahogy szája kitágul, és 

rajta keresztül mintha pillantást nyernék egy lángoló, messzi vidékbe, ahol kilenc földrészen pa-

rasztok és harcosok seregei zokogva és olvadó bőrrel munkálják a fagyott és egyben lángoló földet. 

Bal keze megragad, és magával ránt. 

Dil Emma 



A magyartanárnőm kérésére sokszor kellett már leírást írnom. Volt amikor a padtársamat, olykor pedig 

saját magamat kellett megjelenítenem betűk segítségével. Sosem úgy akartam megírni igazából, ahogy 

azt elvárták volna tőlem, de végül mindig a „jó útra” tereltem gondolataimat, és a tankönyvek és taná-

rom tanításai alapján készítettem el a beadandó dolgozatot. "A szemem kék, szőke hajam mindig magá-

ra vonja a tekinteteket. Szerintem okos vagyok, mert …",  hangzottak a jegyért cserébe kierőszakolt sza-

vak. Ha egyszer is azt írtam volna, hogy igazából hogyan képzelem el magam, így hangzana: 

 

Volt egy hat éves kisgyerek, akit beirattak a Székely Mikó Kollégiumba, hogy megalapozzák a jövőjét. Az 

első napon egy tizenkettedikes fogta meg a kezét, mosolygott és megkínálta őt cukorkával. Azt mondta 

neki, jó hely az iskola, nincs mitől félnie. Hitt neki. 

 

A rózsaszín köd eltűnt, amint a szülők egyedül hagyták a tanító nénivel. Megismerkedett az osztálytár-

saival, akikkel éber óráinak több, mint felét töltötte el. Egy évtized alatt formálták őt azzá az emberré, 

aki már saját magára sem ismer rá. Hogy leírjam ezt a gyereket, nem elég, hogy mellékneveket használ-

jak. Kevés a magyar szó a szótárban, hogy megértsétek ki is ő, megismerjétek őt. 

 

Ez a diák minden tábor után, amikor leszállt a buszból, sírva borult nagytatájának karjába. Abban a pil-

lanatban nem is tudta miért, csak megkönnyebbült, és a sós szenvedés csurogni kezdett az arcáról. 

Nem volt elég idős, hogy egyáltalán megértse, hogy milyen dolgok történtek vele. 

 

Nem félt az emberektől, bátran beszélt, felszólalt órákon és véleményt is nyilvánított. Aztán hátulról 

felpofozták fizikaórán, egy szó nélkül, mert nem látták tőle a táblát. Odalökdösték ismeretlenekhez, 

mert vicces volt látni a szégyenteljes könnyeket a szemeiben. Beleégették az agyába, hogy az ő kinéze-

tével, nincs ember aki szerethetné a Földön. 

 

Ezt mind elfogadta és megtanulta. Ma már csendben ül a padban, nem néz tükörbe, és ha sétál az ut-

cán, vagy akár az iskola folyósóin, csak néha, nagy rettegve kapdossa fel tekintetét a földről, nehogy 

valakire rá kelljen néznie. 

 

önkép 



Ha magam elé képzelem ezt az iskolást, egy sötét sarokban látom őt. Összekuporodva kavarognak a 

gondolatai, már levegőt sem kap tőlük. Ott a sarokban csak a fém csillogása látszik. Remegő kezében 

tartja az eszközt, amit lassan saját magához közelít. Nincs aki megállítsa, nem romlanak a jegyei, 

ugyanúgy eljár a versenyekre, a házija is mindig ponton van. Biztos teljesen jól van, a vizsgán is nagy 

jegyet fog írni, gondolhatja róla mindenki. Ahogy beledöfi a szikét tökéletes sima bőrébe, úgy érzi mint-

ha életében először kapna levegőt. Mohón kapkodja magához az oxigént, ahogy egyre több és több 

vonalat váj a bőrébe. A csurgó vörös vérének látványa egy cseppet sem borzasztja el. Pár percre má-

moros nyugalom tör ki a kusza gondolataiban.  A könnyek eltűnnek, az emlékképek nem kínozzák már. 

Végre üres, hosszú idők óta a legjobb érzés, amit megtapasztalt. 

 

Egy tökéletesen törött baba, ahogy precízen tartja a ráparancsolt balettpózt. Erőlködik, izzadtság he-

lyett piros vércseppek gyöngyöznek egész testén. Ahogy elindul a zene, teste kényszeredetten mozog, 

sorra csinálja a betanult lépéseket. Minduntalan elesik, senki sincs a zenedobozban, hogy felsegítse. 

Sokszor felkel és táncol tovább töretlenül, de nemsokára azt kívánja, bár eltörne a lába. Nem bír leállni, 

de már táncolni sem akar többé. Porcelán teste repedezni kezd, egyre gyorsabban piruettezik, míg vé-

gül szanaszét repülnek a darabjai, mintha lelkének szilánkjai özönlenék el a talapzatot. 

 

Annak a fiatalnak, aki e sorokat olvassa: kár megsiratnia ezt az iskolást, mert már ő maga sem tud sírni. 

De ki fog kelni a sarokból, és ha már nem is forgathatja vissza az időt, meg fog próbálni beszélni, és leg-

alább egy embert keresni, aki ott áll majd mellette a zenedobozban, hogy ne egyedül kelljen felállnia. 

Remélem, hogy neked is van legalább egy barátod a zenedobozodban. 
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REJTVÉNY 

Találd ki az emojik alapján a karácsonyi film címét! Ha megvan mind, küldd el a megol-

dásod a kavarkadszerkesztoseg@gmail.com címre vagy Messengeren, és nyerd meg az 

exkluzív karácsonyi Prücsök-matricát! 
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