
Derecskei Zoltán 

 

Az életem első négy hétéves ciklusának a nagy pillanatai 

 
Előszó 

 

Azért írom meg ezt a kissé furcsa címmel illetett verset 

Hogy bemutassam nektek egy nagy pillanatokban gazdag történetet 

Az ezotéria szerint az életünk több hétéves ciklusra jól felosztható 

Melyben egyenként sok kulcsmomentum és fordulópont megtalálható 
De hogy miként is alakult az életem első négy jelentősebb szakasza 

Az megtudhatja, aki ezt a remekbe szabott költeményt elolvassa 

 

Az 1984 és 1991. szeptember 1. közötti időszakban voltak nekem a gondtalannak tűnő kisgyermekkori évek 

Igaz csak nagyjából 1987 nyarától kezdve idézhetőek meg bennem az első és később teret is nyerő emlékek 

A sokat nézett rajzfilmeken kívül még a T.I.R. című kamionos és a Forma-1 nevű filmsorozatokat is kedveltem 

Ezért jöhetett létre már akkor a most is jelentőséggel bíró közlekedés és autóversenyzés iránti szenvedélyem 

 

  Az 1988 és 1990 közötti években a Forma-1-et az Ayrton Senna és Alain Prost által vívott párharc jellemezte 

Mely során a páros esztendőkben Senna és a páratlanban Prost a világbajnoki címet vitatott módon megszerezte 

Ezen kívül a fent említett időszakban a hidegháború idején még két katonai tömbre osztott világ is megváltozott 

Hiszen 1991 végén az Egyesült Államok akkori vetélytársa a Szovjetunió a belső problémák miatt széthullott 
 

Az 1991 és 1999. szeptember 1. közötti nagy periódus az általános iskolai tanulmányaimmal élvezetesen telt el 

Ugyanis a Játék Határok Nélkül című televíziós vetélkedő nagyszerűsége miatt gazdagabb lettem új élményekkel 

Ebben a megméretetésben elsősorban Tiszaújváros, Eger és Miskolc fiatal játékosainak tudtam szívből szurkolni 

Míg a sport témakörében 1996-tól kezdve tudtam a futball Európa- és világbajnokságot meg az olimpiát követni 

 

Egy évvel később pedig 1997 márciusában az egyik osztálytársam az első és egyetlen becenevemet is megalkotta 

S a szénpor jelentéssel bíró dekec nagy kezdőbetűvel írva két évtizede a jó eredmények elérésének a szimbóluma 

1998. szeptember 2-án a szüleim által vett a Tudás Fája című ismeretterjesztő újság lett igen fontos az életemben 

Mert ennek a népszerű kiadványnak az öt évig tartó megjelenése változást idézett elő az addigi világképemben 

 
Az 1999 és 2005. szeptember 1. közötti időszak a máig felejthetetlen közép- és szakiskolás éveimet fogja át 

Ugyanis a 2003-ig Tiszaújvárosban töltött és a 2005-ig Egerben megélt periódus jelenti az életem nagy korszakát 

Hiszen az első történelmi jellegű novellám után 2001. március 19-én az első Forma-1-es versemet is megírtam  

 Viszont a Michael Schumacher által uralt izgalmas intervallumban Juan Pablo Montoya előzéseit igazán bírtam 

 

2002. június 1-jén az Autósport és Formula magazin olvasói rovatában az említett művem meg tudott jelenni 

S a munkám elismeréseként ajándékba kapott Forma-1-es könyvnek, baseball sapkának és tollnak tudtam örülni 

A 2004/2005-ös tanévtől kerültek az érdeklődésem középpontjába az újság révén a sportágért rajongó lányok 

Akik közül egy huszonéves, hosszú hajú és szemüveges nővel talán egy érzelmes párkapcsolatot is kialakítok 

 

A 2006 és 2012. szeptember 1. közötti periódusban pedig a Miskolci Egyetemen tanultam történelem szakon 

Igaz éppen 2006-ban lépett életbe a régi típusút felváltó bolognai nevű felsőoktatási rendszer Magyarországon 
A történelem iránti szenvedélyemnek 1995 tavaszán egy második világháborús szöveg volt az első nagy élménye 

Majd ez után lettek a kedvenc témaköreim az ókori Róma és a modern kori Németország sokrétű hadtörténelme 

 

De a Hunyadi kor háborúról szóló alapképzéses szakdolgozatom révén hazánk történelmét sem hanyagoltam el 

Bár a mesterképzéses tanulmányaim alatt sokat foglalkoztam Németország legendás harckocsi hadviselésével  

A történész diplomám 2012. június 22-i kézhezvétele volt akkor az iskolai éveimnek a legfontosabb csúcspontja 

S a 28. születésnapommal pedig végérvényesen le is zárult a fiatalos lendülettel hajtott életem négy jó időszaka 

 

Utószó 

 

Ezzel a lényegre törő mondattal zárom le a történetmesélés folyamatát 
Hiszen jelenleg közfoglalkoztatottként töltök be 2013 óta egy könyvtári állást 

Viszont a közeljövőben már nagyon szeretnék hadtörténészként a szakmámban dolgozni 

Hogy a versemben említett gyönyörű és okos Forma-1 fan lányt feleségül tudjam venni 

Bízom benne, hogy ezt a határozott kérést a sorssal összefogva meg is valósítom 

Mert ezek után már csak a karrierépítésre kellene az energiámat fordítanom 



Derecskei Zoltán 

 

A nők és a regények szerepe az író Jack London életében 

 
Előszó 

 

Azért írom meg ezt a fontos évfordulóhoz kötődő verset 

Hogy bemutassam nektek az író Jack London életét meghatározó nőket és regényeket 

Ehhez hiteles forrásként Irving Stone Matróz lóháton című könyvét használtam 

Bár ezen kívül még sok más nyomtatott és Internetes szöveget is láttam 
De hogy milyen személyeket és irodalmi alkotásokat vettem számításba 

Az biztosan megtudja, aki ezt a remek kis költeményt elolvassa 

 

A szőke hosszú hajú és kék szemű Mabel Applegarth volt Jack Londonnak az első igazi nagy szerelme 

Hiszen a nála kissé idősebb és a California egyetemen tanuló lány őt sok érdekes dologgal megismertette 

Azonban a két fiatal által szőtt házassági terveket Mabel özvegy édesanyjának a feltételei lehetetlenné tették 

Így az anyja befolyása alatt álló gyenge akaratú lány későbbi tettei egy fontos regény létrejöttét segítették 

 

Az 1908-ban megjelent önéletrajzi jellegű Martin Eden egy kiváló munka az amerikai irodalom világában 

Mert a Ruth Morse és Martin Eden közötti szakítással végződő szerelmi kapcsolat sok emberre hatással van 

Két évvel a könyv megjelenése után egy női klubnak az előadásán le is csapott a sors Mabel Applegarth-ra 

Ugyanis a róla mintázott Ruth Morse-t kritizáló hölgyet ő az első sorból szinte élettelen tekintettel hallgatta 
 

A barna göndör hajú és barna szemű Anna Strunsky inkább Jack London egyik kedves munkatársának tekinthető 

Hiszen a Stanford egyetemen tanuló lány évekkel később egy másik férfi oldalán lett családanya és csodálatos nő  

Már az első találkozásuk alkalmával is Jack elragadtatva figyelte Anna műveltségét és hatalmas tudását 

S ez a szellemi egymásra hangolódás tudta összehozni a férfi és a női szemszögből nézett világ bemutatását 

 

Az 1902-ben névtelenül megjelent Kempton-Wace levelezésre az akkori sajtó csak jó kritikát tudott adni 

Ezzel pedig a két szerző a siker után egymást San Franciscóból és New Yorkból levélben tudta üdvözölni 

Magában a műben a Kempton néven szereplő Anna és a Wace-ként említett Jack vitázik az élet dolgairól 

Ugyanis a nőnek kellett védelmeznie a szerelem költői és lelki forrásait a férfi tudományos álláspontjaitól 

 
A fekete hajú Bessie Maddern éppen a századfordulón ment feleségül a karrierje elején tartó Jack Londonhoz 

S a San Franciscó-i tanítóképző iskolát elvégző lányt öt éven keresztül fűzte a házasság köteléke az íróhoz 

A két lányuk Joan és Bess megszületése ellenére Bessie hűtlenség okán beadta a válókeresetet az ura ellen 

Pedig az ekkor a fiatalkori alaszkai élményein is alapuló regény fontos kiinduló pont volt Jack London életében 

 

Az 1903-ban megjelent A vadon szava az elmúlt egy évszázad alatt teljesen összeforrt a szerzője nevével  

Mert ő tökéletesen elvarázsolta az olvasóit az ösztöneire és az erdő hívó szavára hallgató kutya történetével 

Élete utolsó két évében 1915-ben és 1916-ban A beszélő kutya és Az éneklő kutya című műveit is megírta 

De az 1916. november 22-én bekövetkezett tragikus halála miatt ezeknek a megjelenését már nem láthatta 

 

 A fekete hajú Clara Charmian Kittredge 1905. november 19-én egy chicagó-i esküvő során lett az író felesége 

Bár a titkárnőként dolgozó 34 éves hölgy a viselkedésével néha az akkori társadalmi normák határait feszegette 
Viszont ennek ellenére egy saját tervek alapján épített hajóval történő Csendes-óceáni utazásra a férjét elkísérte 

S az ehhez szükséges előkészületek során Jack London egy utópisztikus regény sorait is papírra vetette 

 

Az 1907-ben megjelent A vaspatában leírtak a 20. századi totalitárius rendszerek terrorjait jól előrevetítették 

Majd ezt a munkát később Aldous Huxley Szép új világ és George Orwell 1984 című remekművei követték 

A véleményem szerint ezt a három izgalmas könyvet az iskolai irodalmi órákon is figyelembe kellene ajánlani  

Hogy a mai világban történő folyamatok gyökereit a tanulók ezekből meg tudják majd alaposan ismerni 

 

Utószó 

 

Ezzel az érdekes tanáccsal zárom le a nők és a regények bemutatását 
S már nagyon várom erre a művemre mindenkinek a hozzászólását 

Talán ennek hatására a hazai sajtót is érdekelni fogja az író élettörténete 

Hogy ezek után ebből a versből mondjuk egy televíziós sorozat is készülne 

  Bízom benne, hogy a műsorvezető egy huszonéves fiatal és okos lány lesz 

Mert az ő szépsége és kedves mondanivalója az adás alatt biztosan boldoggá tesz 


