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Egy csendes tanév a minőség jegyében 

Túljutva az előző tanév embert próbáló tanterv- és dokumentum átalakító munkálatain, 
ez a tanév kezdésekor viszonylag nyugodtnak, jól tervezhetőnek ígérkezett. 

A szokásos tanítás-tanulási tevékenységen felül a még minőségibb munkavégzés fel-
tételeinek megteremtésén való munkálkodást tűztük ki célul. 

A minőség jegyében bíráltattuk felül a matematika és a biológia tagozat tanterveit a 
minisztérium tantervi akkreditációs bizottságával. A megmérettetés sikerrel járt. Így 
mindkét tagozaton a legmagasabb fórum „minőség jegyével” ellátott oktatás folyhat. 

A minőségnek fontos feltétele a tantestület jó szakmai felkészültsége, de hasonlóan 
fontosnak tartjuk, hogy „szakmaiságunkat” partnereink – a tanítványok, szülők, a fenntar-
tó – igényeihez, elvárásaihoz igazítsuk. Ezért vállaltuk, hogy a minőségbiztosítási rend-
szerünk kiépítését már ebben a tanévben megkezdjük, felvállalva ezzel az újabb és folya-
matos megmérettetéseket. A sikeres pályázatot követő tevékenységünket Sallai Judit igaz-
gatóhelyettes és egy négy fős támogató csoport irányította.  

A márciusi monitorozás kiválónak minősítette munkánkat. 
A minőség erősítését, komfortérzetünk javulását szolgálja majd az iskolaépület felújí-

tásának folytatása is. Reméljük, hogy az áprilisban elkezdődött munkálatok tanévkezdésre 
befejeződnek, és a megújult aula, tornaterem és étterem az iskolai rendezvényekhez szín-
vonalas, kulturált és hangulatos körülményeket biztosít. 

A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is születtek kiemelkedő tanulói eredmények. 
Elsősorban az iskolára fennállása óta jellemző, természettudományos területen, a bioló-

gia és kémia OKTV-n jeleskedtek diákjaink. Kormos Eszter a 6/V. osztály tanulója biológi-
ából 9. lett, így már e tárgyból az egyetemi felvétele biztosított. Runyó Zoltán 12. A osztá-
lyos diákunk kémiából végzett a 19. helyen. Nagy Mariann 12. C osztályos tanulónk a Szép 
magyar beszéd győri döntőjén nyert Kazinczy-érme is ott ékeskedik az elődöké mellett. 

Az eredmények, örömök mellett fájdalmas eseményeket, veszteségeket is hozott szá-
munkra ez a tanév. Szeptemberben Krutilla József, a szeretett és nagyra becsült kolléga és 
művésztanár távozott közülünk, januárban Tiba Balázs hetedik osztályos kisdiákunk el-
vesztését gyászolta az iskolaközösség. 

Berzsenyi Dániel soraival búcsúzunk tőlük: 
„Szeretet, bánat, mint minden múlandó, / de emlékezete, öröme állandó.” 

Ebben a tanévben is jó volt krúdysnak lenni. Jó volt élvezni a magunk által megterem-
tett üvegbúra védelmét, melyben azért olykor zajlanak saját „viharaink”. Sokszor éreztük 
ebben az évben is – tanár, diák – néha egymást okolva, hogy túl nagy a hajsza. Jó lenne 
egy kicsit kényelmesebben, kevésbé gyötrően eredményt elérni. 

De mit tegyünk? „Tehetséges a gyerek” – tanítás után, mi több hétvégén is hajlandó 
velünk leülni biológia, kémia, … feladatokat megoldani. „Több van benne” – hadd írja új-
ra az első nekifutásra elrontott dolgozatot… Mit tehetünk, ha kikapcsolódni, jót bulizni, 
huszonnégy órán át kosárra dobni sem akar máshol. Lehet, hogy Ő is – húsz év múlva is 
akar velünk találkozni? Nekünk is beszámol szép szakmai sikereiről, vagy arról, hogy 
immár az „üvegburán” kívüli nagy hajtás közepette is tud örülni gyermekeinek. 

S legyünk optimisták: higgyünk benne, hogy az ő csemetéi már csak „hallomásból” fog-
ják tudni, hogy a terror és agresszió mennyi pusztítást okozott burán kívüli világunkban. 

dr. Szabó Józsefné 
igazgatóhelyettes 
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Az iskola története 

1969-re készült el az iskola első épülete, amelynek a környékén akkor még zöldséges 
és gyümölcsös kertek voltak. A gimnázium a nevét a város polgáraitól kapta: mivel az 
épület a Krúdy közben állt, egyszerűen csak „Krúdy”-nak nevezték. Így Krúdy Gyula, az 
ismert író, a város szülötte, lett az iskola névadója. Az ünnepélyes avatón díszvendégként 
az író lánya, Krúdy Zsuzsa is jelen volt. 

A kezdetben meglévő szakközépiskolai osztályokat 1974-ben egy másik iskola vette 
át, így iskolánk tisztán gimnáziumi profilú osztályokkal működött. A matematika és bio-
lógia tagozatos képzés mellett általános tantervű osztályok is indultak. 

Az 1978-ban bevezetett fakultáció miatt a tagozatos képzést nem folytathattuk, 1987-
ben azonban újra indulhatott egy speciális matematika tantervű osztály. 

A tantestület folyamatosan dolgozott a pedagógiai és szakmai fejlesztéseken, így 
1991-ben megkezdődhetett egy hatosztályos gimnáziumi képzés programjának kidolgozá-
sa. A kísérlet dokumentumait a Művelődési és Közoktatási Minisztérium minden változta-
tás nélkül elfogadta. Ez a tagozat 1992/93-ban indult.  

Az 1995/96-os tanév végén – a tantestület, a tanulók és a szülők példás összmunkájá-
nak köszönhetően – két hét alatt átköltöztünk új iskolaépületünkbe (Epreskert út 64). 

Az épületcserére a városi Önkormányzat döntése alapján került sor, mivel a régi, szá-
munkra szűkké vált iskolaépület felújítását pénzügyi okok miatt nem engedélyezték, bár a 
bővítési tervek már készen voltak. Az új épület megfelelő nagyságú, de igen leromlott ál-
lapotú volt. Az épület felújításának tervei igen gyorsan elkészültek. 

2002 tavaszán elkezdődött az épületfelújítás II. üteme. A rekonstrukció befejezése au-
gusztus végére várható. 

Örömteli előrelépésünkhöz soroljuk azt is, hogy 1998. szeptemberétől – régi hagyo-
mány újraélesztésével – emelt szintű biológiaoktatás indult. 

A 2002/2003-as tanévet évfolyamonként egy hatosztályos, egy emelt szintű matemati-
ka tagozatos, egy emelt szintű biológia tagozatos és egy általános tantervű osztállyal indít-
juk. Az összesen 18 osztályban 650 tanuló kezdi meg az új tanévet. 
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The history of our school 

The first building of our school was completed by 1969 which was surrounded by 
vegetable gardens and orchards. The citizens gave the name of our school: as the building 
was situated in Krúdy alley the inhabitants called it simply „Krúdy”. This way our school 
became Krúdy Gyula Secondary Grammar School. Krúdy was a well-known writer who 
was born in this town. One of our guests at the ceremonial naming of our school was Zsu-
zsa Krúdy, the writer’s daughter. 

The vocational classes were taken over by another school, so our school operated as a 
secondary grammar school. Besides the classes that specialised either in mathematics or in 
biology we have classes on the basis of the general curriculum. 

In 1978 specialised classes could not be continued because a new system of optional 
subjects was introduced instead. However, we managed to revive classes specialising in 
mathematics in 1987. 

Our teachers worked on improvement in pedagogy and in their subjects, as well. So 
1991 we launched the plan of the six-year-system at secondary school. The Ministry of 
Culture accepted the documents of the programme without any change. The six-year-
system was introduced in the 1992/93 school year. 

At the end of 1995/96 school year thanks to our staff’s work, our pupils and their 
parents’ outstanding help we moved into our new building within two weeks. (64 Epres-
kert street) 

We had to change buildings because of the city council’s decision. They did not allow 
us to extend our building, though the plans for it were ready. The „new” building was big 
enough but it was in a bad state of repair. But the reconstruction plans for the building 
were worked out very soon. 

By the first of September 1998 the reconstruction work of the educational wing had 
been completed. 

We consider our classes specialised in biology to be a joyful progress, which was 
started again in 1998. It was a revival of an earlier tradition. 

In the spring of 2002 the second phase of the renovation began. It is expected that the 
renovation will have been completed by the end of August. 

We will start the 2002/2003 school year with a class worked on six-year-system, with 
a class specialised in mathematics, a class specialised in biology and a class on the basis 
of the general curriculum. Some 650 students can start their new school year in eighteen 
classes. 
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Kurze Geschichte der Schule 

Das Schulgebäude, das damals noch von Obst– und Gemüsegärten umgeben war, 
wurde 1969 fertiggestellt. Das Gymnasium erhiel seinen Namen von den Bürgern der 
Stadt. Da das Gebäude in der Krúdy-Gasse stand, wurde es kurzerhand „Krúdy” genannt. 
Gyula Krúdy, der bekannte Schriftsteller, der Sohn der Stadt wurde so nach dem 
Volksmund der Namensgeber der Schule. Der feierlichen Namensverleihung wohnte auch 
die Tochter des Schriftstellers, Zsuzsa Krúdy als Ehrengast bei. 

Die anfänglichen Fachmittelschulklassen wurden von einer anderen Schule 
übernommen, so funktionierte unsere Schule mit reinen gümnasialen Zügen weiter. Neben 
den Klassen mit erweitertem Mathematik– und Biologieunterricht wurden auch 
Klassenzüge mit allgemeinem Lehrplan eingeführt. 

Wegen der Einführung der Fakultation im Jahre 1978 wurden die Spezialklassen nicht 
weitergeführt. 1987 ist aber wieder eine Klasse mit speziellem Lehrplan in Mathematik 
eingerichtet worden. 

Das Lehrerkollegium arbeitete ständig an der Weiterentwicklung der pädagogischen 
und fachspezifischen Projekten. So konnte 1991 ein sechsjähriger gymnasialer Zug 
eingerichtet werden. Die Dokumentation des Projektes wurde von dem Ministerium für 
Bildung und Unterricht ohne Änderung angenommen. Dieser Klassenzug wurde im 
Schuljahr 1992/93 gestartet. 

Am Ende des Schuljahres 1995/96 zogen wir – dank der vorbildlichen Zusammen-
arbeit des Lehrerkollegiums, der Schüler und der Elternschaft – in unser neues Schulge-
bäude (Epreskert Str. 64.) in zwei Wochen um. 

Zum Tausch der Gebäude kam es auf Grund einer Entscheidung der städtischen 
Selbstverwaltung, da die Erweiterung des alten, klein gewordenen Schulgebäudes aus 
finanziellen Gründen nicht genehmigt wurde, obwohl die Erweiterungspläne bereits fertig 
waren. Das neubezogene Schulgebäude war groß genug, war aber in einem herunterge-
kommenen Zustand. Die Rekonstruktionsentwürfe wurden schnell fertiggestellt und im 
September 1998 war schon die erste Phase der Rekonstruktionsarbeiten – die des 
Unterrichtsflügels – abgeschlossen. 

Ein weiterer erfreulicher Fortschritt ist für uns, dass wir ab September 1998 – treu den 
alten Traditionen – die Biologie wieder in erhöhter Stundenzahl, in Spezialklassen 
unterrichten können. 

Im Frühling 2002 wurde mit der Renovierung der weiteren Teile des Gebäudes 
begonnen. Der Abschluss der Rekonstrucktionsarbeiten ist am Ende August zu erwarten. 

In dem neuen Schuljahr 2002/2003 beginnen wir den Unterricht mit einem sechs-
jährigen gymnasialen Zug, mit je einer Spezialklasse in Mathematik und Biologie und mit 
einer allgemeinbildenden Klasse insgesamt mit 18 Klassen und 650 SchülerInnen. 
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„Egy barázdát én is vontam” 

Szüntelen sietésbe és gondba vagyunk beleágyaz-
va. Lázasan álmodjuk a jövőt, és robogó türelmetlen-
séggel éljük meg a pillanatot, holott meg kellene ra-
gadnunk és gyönyörködni benne. Mert nem tudjuk, 
mikor fektet éppen minket üllőjére a „vad kovács, a 
szenvedés”… Nem tudjuk, mikor gördül elénk kérlel-
hetetlen csengettyűzéssel a vörös postakocsi… 

Most egy nekünk nagyon kedves emberrel indult 
el a batár. Egy életszerető, derűs személyiség, egy el-
kötelezett tanár az utas, aki matematikusként azt val-
lotta, hogy a számoknak is lelke van, hogy nincs re-
ménytelen gyermek, hogy a természet felfedezni való 
csoda; aki néhai eredményes sportolóként helyet kö-
vetelt és talált a kosarazó diákok között, és aki ismerte 
a megállásra érdemes pillanatokat is.  

Hoppál Béla nevét jó érzéssel, szeretettel ejti ki a 
diákok, felnőttek sokasága. Soha nem volt magányos, 
vezetői pozíciója sem vont védősávot köré. Kereste az 
emberi kapcsolatokat, és mindenre nyitott személyisége, természetessége, spontán, egye-
nesen nyilatkozó, csipkelődő stílusa, közvetlensége vonzotta az embereket.  

Gyakran állt felnőttek vagy gyerekek gyűrűjében, ahol bármiről is esett szó, egy-egy 
felszabadult nevetés jelezte, hogy megint mondott valami szellemeset, esetleg replikát 
provokált, vagy épp okos kompromisszum született a – valami „képtelenséget” kívánó – 
diákság és az őket értő, atyaian szerető, igazgató felnőtt között. 

Mi, a munkásnapok tanúi, tudjuk, hogy mindig sietett, mindig konkrét útja volt. A 
Krúdyban, a Krúdyból, a Krúdyért rótta a köröket. Vibráló vitalitással, intenzíven élt. Ha 
alakja megjelent, vagy épp elviharzott valami „fontos” irányába, az volt az érzésünk, ma-
ga a sietős élet fut versenyt önmagával, hogy mindent elvégezzen, hogy a lehetetlennel is 
próbát tegyen. Csak a természettel nem bírt, bár az élet nevében tiltakozott, küzdött a ti-
tokzatos kórral. Az erő – melyből hittük, hogy az átlagnál többet kapott – sokáig segítette 
a túlélő akaratot, de eljött az idő, mikor a végsőkig kísérletező orvos sem merte megkér-
dezni, hogy érzi magát.  

A szép lendületű – csúcsán tört – pálya utolsó éveit töltötte a Krúdyban. 1997-ben nem 
ismeretlenül érkezett igazgatóként iskolánkba. Azok, akik a híres erdélyi kirándulásokon 
együtt túráztak vele, már ismerték, tisztelték, jó hírét hozták. Bizalommal fogadtuk a nyílt 
tekintetű, erőt sugárzó, energikus embert, akinek hitébe, karjába kapaszkodva – igazgatói 
működését az idén 10 évre megújítva – hosszú időre terveztük a közös jövőt. Mellette vál-
ságosabb pillanatokban is – valami diákos, felhőtlen nyugalommal – éreztük azt, nincs 
semmi baj, a családfő, Béla majd megoldja.  

S most „árvaságra hagyott bennünket”. Köztünk is „irtóztató nagy sírás-rívás vagyon”, 
mint Mikes Rodostójában, a fejedelem halálakor. „Isten vigasztaljon meg bennünket.” 
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Kedvenc költője a rokonlélek Arany János volt. Az egyenes, becsületes, önkritikus 
költő pályaösszegző sorait ő is mondhatná:  

„Hogy a föld körén bolyongtam: 
  Egy barázdát én is vontam” 

Köszönjük e barázda krúdys szakaszát, és tiszteljük a személyes sors tőlünk független, 
részben ismert szép vonalait. A tanári kiteljesedés éveit az ÉVISZ-ben és a harmonikus 
családi élet szivárványívét. 

A titokzatos létezésben valamennyiünk földi vendégsége véges. Egy nagy ismeretlen 
úr vendégei vagyunk, és valamennyiünkre vonatkozik a törvény, hogy „mindennek rendelt 
ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” Ez előtt fejet hajtva Arannyal szólva 
kérjük: 

„Lágyan öleld tetemét Anyaföld, ti szeretti, Virágok, 
  Üljetek ágya köré, mondani méla regét” 
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Jóságos – szeretnivaló Ember… 

„Az ember, amíg fiatal, erős,  
 úgy véli, hogy egész nagy zenekar van a szívében...  

 Nem veszi észre, hogy a zenészek  
 lassan elhallgatnak,  
 és elszöknek egyenkint egy más vidékre.” 

A zenekarból, közülünk most egy olyan ember 
távozott el, aki nélkül nagyon nehéz lesz újra 
megtalálni a harmóniát, nagyon nehéz lesz 
megtalálni azt a pillanatot, amelyben a hangokon túl 
megszületik a művészet. Egy pedagógus, egy 
művész hallgatott el, Krutilla József – nekünk 
krúdysoknak Józsi bácsi, Krutilla Tanár Úr –, aki 
egész lényével képes volt sugározni azt a harmóniát, 
azt a bölcsességet és emberszeretetet, ami nélkül 
nem létezik magasrendű művészet és pedagógia.  

Ritka csoda volt, a művész-tanárok egyike. Nem épített tehetségéből elefántcsonttor-
nyot, nem tartozott az „önkifejező-magamutogató” művész-tanár típushoz, hanem tiszte-
letreméltó alázattal alkotott és tanított egész életében, szétosztva tudását tanítványai kö-
zött. Nem bírált, hanem ösztönzött, és boldog volt, ha új tehetségeket fedezhetett fel. Éve-
ken át volt a Krúdy Gimnázium legnépszerűbb tanára, diákjai máig szerető mosollyal ejtik 
ki nevét. Szakmai tudással, művészi tehetséggel, mélységes emberséggel elérte, hogy a 
tantárgy, melyet tanított a legkedveltebbek egyike lett iskolánkban. Nem félelem, vagy 
szorongás, hanem érdeklődés, figyelem és a sikerek fölötti őszinte öröm kötötte össze sok-
sok tanítványával.  

Nekünk, a tantestületnek lelki tanszékvezetője volt. Mosolyogva hallgatta kis gondja-
inkat, majd megidézett múltjából néhány történetet, és a teremben kiragyogott a nap. Ke-
restük társaságát, a megnyugtató, feszültségoldó perceket, szerettük bölcsességét, vártuk 
szellemes reagálásait, élveztük intellektuális humorát. Az életet szerető, emberrel, termé-
szettel jó barátságban élő, a szépségre fogékony, titkokat sejtő, érzékeny művészember, ha 
csak csendben ült is jelen volt közöttünk. Szívet melengető érzéssel gondolunk a friss 
munkákból rögtönzött szertári mini-tárlatokra, a művész úr kamaszos drukkjára, hogy ho-
gyan vizsgázik az új technika, mit szólunk a stílusváltáshoz, örülünk e az új alkotásoknak. 
Vártuk ezeket a perceket, kérdezgettük egymást, Téged, hogy mikor jössz újra? S Te jöt-
tél, alkottál, tanítottál, művészetet teremtettél az utolsó pillanatig. Jó volt, megtiszteltetés 
volt Veled egy zenekarban játszani, egy csapatban dolgozni.  

Az elmúlás-elmenés is sok dimenziójú. Mi, krúdysok, akiket – tanítványt, kollégát – ő 
nagyon tudott szeretni, most e földi dimenzióban kénytelenek vagyunk búcsúzni attól, aki 
nagyon meg tudta szerettetni magát is velünk. Meg a gyönyörű képeit: akvarelljeit, grafi-
káit. Festményeiben nem csak városunk kiállításain gyönyörködhettünk, sokunk otthonai-
ban is újraélesztik őt. Minden évszakot derűs-tiszta, életet szerető énjével tükröző, élni se-
gítő képei nem engedhetik feledni a művészt, a tanítót, a jóságos-szeretnivaló embert.  
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200 éve született Kossuth 

Ebben az esztendőben ünnepeltük országosan Kossuth 
születésének 200. évfordulóját. Az idei győri Szép magyar 
beszéd országos verseny döntőjén a résztvevők a követ-
kező szöveggel tisztelegtek a nagy magyar előtt. 

Elmélyült olvasással idézzük fel szellemalakját mi 
is, s a XXI. századi vágtát fékezve válaszoljunk ma-
gunkban a másik nagy lélek szónoki kérdéseinek né-
melyikére. 

Eötvös Károly: Kossuthról 
(Halálának tizedik évfordulóján) 

Tíz évvel ezelőtt adta vissza erős lelkét az alko-
tónak. Tiszta, nemes, fönséges volt az a lélek, amint 
az alkotó kezéből egykor kikerült. Hosszú életének 
nagy harcai, egész századnak nagy küzdelmei se szep-
lőt, se csorbát, se gyengeséget rajta nem ejthettek. 

Élete az örökkévalóságé, melyből közel egy századot töltött el nálunk, velünk és éret-
tünk. Senki sem hagyott akkora örökséget nemzetére, mint ő a magyar nemzetre. Élete, 
munkássága, alkotása, eszméi, s fenséges és rettentő szenvedélyei: ebből áll az öröksége. 

Méltók vagyunk-e rá? Megőrizzük-e híven? Nem tékozoljuk-e el könnyelműen? Nö-
veljük-e, szaporítjuk-e utódaink javára ezt az örökséget?! 

Föltámasztotta a száznegyven év óta alvó nemzeti igazságot. A nagy eszméket szent-
séges szenvedélyek talajába ültette el, hogy a következő nemzedékek lelkében többé el ne 
hervadjanak, el se szunnyadjanak. Kitűzte a nemzet elé a végcélt, oly magasan és oly fé-
nyesen, hogy ezt ezentúl minden honfiszem láthassa, s az odavezető úton senki el ne bó-
dulhasson. 

Íme Kossuth öröksége a mi számunkra. Ennek segítségével mentettük meg fajunk be-
csületét és nemzetünk önbizalmát. Ennek segítségével tudtuk visszahívni mindazt, amihez 
jogban, szabadságban, alkotmányos életben eljuthattunk.  

A nagy szellem élő alakja tíz évvel ezelőtt hunyta le szemeit örökre. Nagy lelke soha-
sem szállt el mitőlünk. Hideg porai most már örökre pihennek, de nagy lelke nem pihen 
meg. Tovább él, örökre él, örökké int, alkot, világít és melegít a magyar nemzet szívében, 
ahová átköltözött. 

A szöveget iskolánk tanulója, Nagy Mariann (12.C) is felolvasta Győrben, 
aki az országos megmérettetésen Kazinczy-érmes lett. Gratulálunk. 
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Óh, értsd is a szót… 
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 30. évfordulójára 

„A nemzet csinosodása” 
(Egy tanár vallomása) 

Mottó: „Az anyanyelv egyetlen ölelésben összebékít bennünket”. 

Sütő András szerint „az évfordulók ter-
mészete, hogy nemcsak emlékeztetnek, ha-
nem kérdeznek is. Valóságos kihallgatásra 
rendelnek elő bennünket.” Valóban így van. 

Az Édes anyanyelvünk verseny harmin-
cadik évfordulója arról kérdez: hogyan sá-
fárkodtunk a nagy előd, Kazinczy Ferenc 
szellemi örökségével? A XXI. század elején 
hogyan tudjuk egyeztetni a nemzeti érdeke-
ket Európa érdekeivel? Értjük-e még a szót: 
magyarság, szeretet, emberség? Egyáltalán 
akarjuk-e érteni egymást? 

Minden kornak megvannak a maga ki-
hívásai. Kazinczy a XIX. század elején a 
felvilágosodás eszméinek és a nyelvújító mozgalomnak volt a vezéralakja. 1806-ban köl-
tözött az általa „megkeresztelt” Széphalomra. Ettől kezdve innen keltezte „újságos levele-
it”, amelyekkel egész nemzetét tanította, nevelte. Így írta le Széphalom helyét: „Abaújban 
éppen szélén Zemplénynek, Sátoraljaújhely egyórányira…” 

Kazinczyt műveltsége, szinte követhetetlen szorgalma, haladó gondolkodása, ízlése, a 
magyar nyelv iránti szeretete alkalmassá tette arra, hogy szellemi vezér legyen. „Írásai 
leghívebb tanúi ama csüggedhetetlen léleknek, miként ment elő a nyelvvel s a nyelv mi-
ként elő általa” – fogalmazott a kortárs Helmeczi Mihály baráti szíve és tolla. 

Ezért olyan fontos ünnep számunkra az újhelyi Édes anyanyelvünk nyelvhasználati 
verseny 30. évfordulója. 

Sátoraljaújhelyen a pálos-piarista templom falaival egybeépült ősi kollégium és a há-
zigazda Kossuth Lajos Gimnázium mindig baráti szeretettel fogadja a magyar nyelv új 
követeit. Talán ilyenkor még odaát, a Ronyván túl is hallani, amint megkondulnak a temp-
lom ódon tornyának fiai, a harangok. Megszólalnak, mert megvan a nyelvük. 

Az ünneplők serege előtt szélesre tárja kapuit a régi Vármegyeháza. Ide járt 
Széphalomról gyalogosan Kazinczy Ferenc urambátyám, hogy Zemplén vármegye rendet-
lenségbe jutott levelestárját helyrehozza. Az épület erkélyéről itt szónokolt először Kos-
suth Lajos, az egykori újhelyi diák, 1831-ben, Kazinczy életének utolsó évében. 

A széphalmi mester versben így összegezte életcélját: 

„Eszköze lenni az isteni kéznek, 
egy nem haszontalan tagja az egésznek.” 
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Ez a küldetéstudat nagy lélekre vall, a megjelölt cél pedig a ma embere számára is el-
fogadható, sőt követhető! 

A sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk verseny három alappillére, a tudás, az erkölcs és 
az anyanyelv elválaszthatatlan egymástól. A tudás szorgalommal, erős akarattal elsajátít-
ható. Szépen beszélni nehéz, de sok gyakorlással, figyelemmel megtanulható. 

Az írásbeli és szóbeli versenyre való tudatos felkészülést jól segíti „A nemzeti szere-
tet kapcsa” címen 1997-ben megjelent tanulmánykötet, amely az Édes anyanyelvünk 
verseny 25 évének nyelvelméleti, stílus- és műfaji, önálló szövegalkotási, nyelvhaszná-
lati tudnivalóit felöleli. Bemutat néhány írásbeli feladatsort, s felsorolja az országos 
döntők szóbeli témáit is. A könyv tehát mintát ad a versenyzőknek ahhoz, hogy mit ér-
demes gyakorolni. A felkészülésben a háromperces szóbeli rögtönzésekre kell sok időt 
fordítani. Az évforduló alkalmából egy írásbeli feladatgyűjtemény összeállítása is idő-
szerű lenne. Ez hozzájárulna a nyelvhasználati verseny megyei döntője színvonalának 
emeléséhez. 

Számomra a versenyzők kiválasztását megkönnyíti az, hogy több, mint húsz esztende-
je vezetem iskolánkban a beszédművelő szakkört. Az anyanyelvi versenyekre a szakköri 
munka során folyamatosan készülünk. Nemcsak a hangsúlyozás kérdéseivel foglalkozunk 
hanem nyelvtani, nyelvhasználati feladatokkal is. A levélírás, a hivatalos levelek meg-
szerkesztésének gyakorlására mindig sor kerül, ez a szakköri munka állandó része. „Leve-
lekből látja az ember igazán egymást” – ahogy Kazinczy is tapasztalhatta. 

Iskolánkba gyakran ellátogattak nyelvészek, kutatók, a nyelvtudomány kiváló szak-
emberei, akik felkeltették az érdeklődést az anyanyelv iránt. Mindezt emlékkönyvünk be-
jegyzései tanúsítják: 

„Másodszor jöhettem el a [Krúdy Gyula] Gimnáziumba. Kazinczy művéről és öröksé-
géről szólhattam, s örülök a diákok figyelmének, fogékonyságának. Az ember érzi, hogy 
itt a magyar nyelv, a szép beszéd ügye közügy. Kívánok a szakkör tagjainak sok sikert az 
igényes nyelvhasználatban.” (Kováts Dániel, 1989) 

Az anyanyelvi versenyeken szereplő fiatalokat – bármit is választanak majd élethiva-
tásul – mindenüvé elkíséri az, amit az együtt töltött évek közös munkája adott nekik: az 
anyanyelv önzetlen szeretete, a kifejezés, a nyelvhasználat igényessége, önmaguk megva-
lósításának vágya. 

Az Édes anyanyelvünk-verseny országos döntőin – szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, 
vajdasági és magyarországi diákok között – sohasem tapasztaltuk a rivalizálás, irigység 
rossz ízét, csupán a gondolatokat, érzéseket méltóképpen való közvetítés vágyát, gyönyö-
rű szándékát. Ettől lesz a siker nemes, és az esetleges díj nélküli szereplés is emlékezetes, 
felemelő élmény. Szepes Mária könyvében (A mindennapi élet mágiája) olvashatjuk a kö-
vetkező gondolatot: „A belső harmóniához szükséges, hogy az ember a szívével is gon-
dolkozzék és az agyával is érezzen.” 

Ez a belső harmónia erősödik fel Széphalmon, a díjkiosztó záróünnepségen, mert az a 
hely, ahol a nagy előd, a „szent öreg” nyugszik, méltó arra, hogy lerójuk kegyeletünket, és 
„áldozzunk a gráciáknak, hogy erkölcseinkben mindazt, ami darabos, simítsák el! S tanít-
sanak bennünket jobban szeretni önmagunknál” – ahogy Kazinczy is óhajtotta. 

A múlt év őszén Kazinczy Ferenc hajdani „anglus” kertjében, klasszicista mauzóleuma 
mellett letették a Magyar Nyelv Múzeumának alapkövét. Felépül az otthona a magyarsá-
gunkat, anyanyelvünket őrző műveknek a Halotti Beszéden, vizsolyi Biblián, a Hymnu-
son, a Szózaton és Arany János művein át egészen napjainkig. 
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Hitünk szerint: az új nemzedék, amely a versenyeken tanúsította a nyelv iránti elköte-
lezettségét, szorgalmával, tudásával alkalmassá vált arra, hogy a nyelvi csinosodás ügyét 
előbbre vigye, és megfeleljen a XXI. század kihívásainak (Ámen.) 

Dr. Durucz Istvánné 
Kazinczy-díjas tanár 

Nyelvművelő munkánk eredményei  
(2001-2002) 

1. Kazinczy-jutalom a „Krúdy” – nyelvművelő kör tagjainak és vezetőjének 
(Ez a 10. Kazinczy-jutalom 1981 óta) 

2. Péchy Blanka emlékverseny Bp. 
Szabó Kornélia III. hely  (Krúdy-kör) 
Gergely Katalin IV. hely  (Péchy Blanka kör) 

3. Anyanyelvi versenyek: 
• „Szép magyar beszéd” megyei döntője: (Nyírbátor) 

Nagy Marianna I. hely (Péchy Blanka kör) 
• „Szép magyar beszéd” országos döntője: (Győr) 

Nagy Marianna – Kazinczy-érem (I. hely) 
• „Édes anyanyelvünk” megyei döntője: (Nyíregyháza) 

Gergely Katalin II: hely, országos döntőbe jutott, amely októberben lesz Sátoraljaúj-
helyen 

4. Versmondó versenyek: 
• Reményik Sándor emlékverseny: Óradna (Erdély) 

Szabó Kornélia különdíjat nyert 
• Váci Mihály vers – és prózamondó verseny Nyíregyháza 

Szabó Kornélia megyei I. hely 
Gergely Katalin különdíjat kapott 

• Illyés Gyula vers – és prózamondó verseny megyei elődöntő Nyíregyháza 
Szabó Kornélia országos döntőbe jutott, amely novemberben lesz Ozorán /Dunántúl/ 

5. Anyanyelvi pályázat 2001. 
Kristofori Szilvia      Gergely Katalin 
Szabó Kornélia      Raizer György 
„Anyanyelvi rejtvénytár” összeállításában vettek részt. 

6. A „Beszélni nehéz!” példamondatainak, valamint a „Nyelvőrző” (Duna tv) fel-
adatainak megoldásáért videokazettákat, nyelvőrző pólókat, könyvjutalmakat na-
gyon sokszor kaptak a tanulók, a szakköri tagok. 

7. Nyári szakmai táborban vesznek részt:  
Nagy Marianna – Csongrád    Gergely Katalin – Győr 
Szabó Kornélia – Csongrád    Gergely Márta – Győr 
Kristofori Szilvia – Csongrád    Dr. Durucz Istvánné – Karcag 
Raizer György – Csongrád 

Dr. Durucz Istvánné 
a szakkörök vezetője 
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Pályázatok 
(díjazott esszék, portrék) 

Ki volt Rácz István? 
Erre a kérdésre válaszol pályaművével Rácz Brigitta (12.b), az 56-os nyíregyházi for-

radalmár unokája. A dolgozat révén jutott iskolánk négy fős csapata (Kiss Zsófia 12.a, 
Rácz Brigitta 12.b, Barnucz Mihály 12.a, Budai Gabriella 12.a) a Honvédelmi Minisztéri-
um által szervezett történelmi vetélkedő országos döntőjébe, ahol második helyezést értek 
el. (Felkészítő tanáraik: Tóth Imre, Tar Ferenc.) Gratulálunk az eredményes szerepléshez. 

Brigittának köszönjük, hogy – a történelmi szereplővé vált nagyapa tiszteletet ébresztő 
alakját rajzolva – megéreztette velünk, milyen az, ha „történik a történelem”, ha „forran 
a forradalom”. 

∗ 
Rácz István Nyíregyháza város Munkástanácsának vezetője, majdnem úgy járt mint 

nagyon sok forradalmár, akinek a tevékenysége a feledés homályába merült. A megyénk-
ben folyó helytörténeti kutatások eredményeként ma már viszont a legjobban ismert 56-os 
forradalmárok közé tartozik, s 1965-ben megírt terjedelmes önéletrajza pedig az 56-os for-
radalom elsőrendű forrása. 

Arra a kérdésre pedig, hogy ki 
volt Rácz István, kétféleképpen le-
het válaszolni. 

Mindenekelőtt magyar-francia 
szakos tanár, aki még a vegytan, 
természetrajz, rajz és ének tárgyakat 
is jól tudta tanítani. Emellett azon-
ban pályafutásának csúcsán Nyír-
egyháza város vezetője, azaz a Vá-
rosi Munkástanács elnöke volt. 
Ezen utóbbi megbízatását tanárként 
nyerte el, s így joggal mondhatjuk, 
hogy tanár volt a forradalom kated-
ráján. 

Eddig jóformán mindig csak 
vádirata került szóba, s Rácz István származásáról, pályafutásáról, letartóztatásáról, ung-
vári és hazai bebörtönzéséről, kiszabadulása utáni „megbüntetéséről”, családjának meg-
hurcolásáról igen keveset tudunk. 

Rácz István a történelmi Magyarország Bihar vármegyéjének „egyik legeldugottabb 
falujában”, Szalacs községben született 1904. december 23-án. Apja: Rácz József közép-
paraszt, anyja: Rohács Mária. A Trianon utáni Romániából a magyar-üldözés elől szökött 
át Debrecenbe, s újságíró bátyjánál, Rácz Imrénél lakott. Újból leérettségizett, s 1935-ben 
megszerezte a magyar-francia szakos tanári oklevelét. (…) 
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1952. szeptember 1-jén helyezték át Nyíregyházára. Eleinte több iskolában is tanított, 
majd a Vasvári Pál Gimnáziumba osztották be. „Talán ennyire még nem férkőztem gyer-
meki lélekhez, mint ebben az iskolában.” 

Tanítványai megtudták tőle, hogy hamis az iskola jelszava: „Az leszel, ami akarsz!”. Ve-
szedelmesen őszinte ember volt. Rácz István 1956-ban az egyik I. osztály főnöke lett: „A 
gyermekeket óva intettem, ne avatkozzanak semmibe.” megnyugodott, mikor október 26-án 
(pénteken) 12 órakor a Megyei Tanács oktatási osztálya elrendelte az iskolák bezárását. 

A gyerekek szétszéledtek, csak a kollégisták maradtak együtt. Rácz tanár úr hazament, 
s a Damjanich u. 3. sz alatti kertjének ásásához fogott. „Egyik tanítványom anyja, özv. 
Szalainé sírva jött át, mért nem jött haza a fia? Jaj mi lesz vele, ha ezt is agyonlövik. Ne-
vezetesen apját 44 őszén vitték el az oroszok, mint mozdonyvezetőt, sohase jött haza, sok 
ezer társa sem. Hirtelen megszántam a szegény asszonyt, letettem az ásót. Na, mondom 
felmegyek, szétnézek és hazaterelem, ha diákot látok a sokadalomban. Hát, furcsa sokada-
lom volt ez, kb. 10 000 ember szorongott a városháza előtt… Ekkor szólalt meg a város-
háza erkélyéről egy hang, mi vagyunk a Forradalmi Bizottság és egymás után bemutat-
koztak… Ekkor láttam először szerencsétlen Szilágyi Lacit…” 

Egy előző évi tanítványa, Dandos Gyula ekkor, a Kossuth Gimnázium IV. osztályos 
tanulója és a Petőfi Kollégium lakója, leszólt az erkélyről: 

„Rácz tanár úr, tessék feljönni, segítsen, nem bírunk a néppel. Hát, ami igaz, igaz 
belémnyilalt, fuss innen – székely támad, székely bánja – jutott eszembe. De mint mindig, 
most is, mint a villám csapott belém, hát hagyod azt a szerencsétlen gyereket. Állampolgá-
ri kötelességed, ha elolthatod a tüzet, oltsd el… 

Én arra számítottam, hogy egy pár nap múlva megalakul a kormány, én lemondok és 
visszamegyek tanítani.” 

Így lett már délután az ideiglenes Városi Munkástanács tagja, majd október 29-től az 
elnöke. Beszélt a Városháza erkélyéről, a börtön előtt, a rendőrfőkapitányság épületénél. 
Saját készítésű a „Forradalmi Tanács, Nyíregyháza” körfeliratú és középen Kossuth-
címeres bélyegzőjével ő hitelesítette és írta alá a Nyíregyháza összes, forradalmi kineve-
zését és okmányát. (…) 

A város első embereként Rácz István búcsúztatta az itteni temetésen az 1956. október 
31-én Budapesten hősi halált halt Tárnok fivéreket. 

Puritán felfogását jelzi az 1956. október 30-i Megyei Nemzeti Bizottságülésen elmon-
dott beszéde: „ (…) … Addig csinálom, amíg rám bízzák. Utána megyek vissza tanítani.” 

Sajnos másként alakult. Az tény, hogy csak 1956. október 26 és november 3. között, 
azaz összesen kilenc napig vehetett részt a város irányításában: „Már 3-án este azt a hírt 
kaptam, hogy az oroszok körülvették a várost, 170 tank meredt felénk… A legrosszabb 
előérzettel tértem haza. A látszólagos csend alatt lapult a ravaszság.”  

November 4-én hajnalban felzörgették, s „én esztelenségemben, fel a tanácsra!”. Út-
közben egy GPU-s tiszt feltartóztatta, elvitték teherautóval a város szélén lévő páncélos 
laktanyába, s ott bezárták egy fogdába, ahonnan 16 órakor engedték szabadon. 

Hiába ment el lakására még aznap Benkei András, a megyei pártvezér, Rácz István ta-
nár úr, a leghatározottabban elutasította a Kádár-rendszert. Pedig csak fel kellett volna 
mennie másnap a városházára, s folytatni Nyíregyháza város vezetését. Nem tehette, mert 
a néptől kapta a megbízatását. Ezután már úgy tekintett magára, mint „egy a milliók közül, 
akinek a politika tönkre tette az életét”. 

1956. november 4-én tartóztatták le otthonában: „Akkor éjjel letartóztattak. Körülbelül 
18–20-an jöttek értem egy szovjet páncélos kocsival. Gyermekeim mellének golyószórót 
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szorítottak, még az alig hét éves Évinek is. A feleségem kiabált, én tudomásul vettem a tör-
ténteket. Elvittek, betuszkoltak egy börtöncellába. Egyedül voltam, se ablak, se ágy! Két 
nap múlva, levittek a kihallgatásra. Micsoda jegyzőkönyveket írtam alá! Ezek nemhogy 
helyesírást, de még betűírást sem tudtak! A harmadik nap kicsapódott az ajtó, három pri-
bék lépett be. Nekem estek, ütöttek, vertek, ahol értek. Nem estem össze, végre az egyik 
előrántott egy mordályt, és ezzel balról úgy fejbe vágott, hogy elájultam. Mire magamhoz 
tértem, egyedül voltam. Jobb karom, lábam tehetetlenül lógott…(…) 

Azt se tudtuk, mi lesz velünk, kivégzésre visznek-e. 
Másnap, úgy 11 óra felé álltunk meg, és Ungváron kötöttünk ki a Galagó börtönben. (…) 
Micsoda motozás, micsoda bánásmód volt itt! Nem bántottak, de a titokzatos bánás-

mód, ahogy felvittek a harmadik emeletre, minden emeleten igazoltatás, időpontbeírás 
után végre a kihallgató előtt voltunk. Gondolj bele, Te, aki olvasod, mit is jelent vallatni 
valakit reggel 7-től este 8-ig megállás nélkül. Igen, ismerték egész múltamat és cselekede-
teimet, sőt még azt is, mit, mikor, hol mondtam a szovjet filmről, mezőgazdaságról, iroda-
lomról, tudományról, repülésről és mindenről, amit én magam se tartottam számon. Itt 
egy orosz jegyzőkönyvet írattak alá, mi volt benne, nem tudom. De ha nem írom alá, meg-
ígérték, a tyurmában elmélkedhetek az aláírásról.” 

A szovjet hadsereg 1956-ban legalább 5000 magyart deportált a szovjet börtönökbe 
(Ungvár, Drogobics, Csernovci, Sztanyiszlav). Nem tudjuk, hogy hányan tértek haza. 
Rácz István leírta, hogy ő az egy hónapos rabsága alatt 18 kg-ot fogyott, és izületei meg-
betegedtek, depressziós lett. (…) 

Alig ismert tény, hogy Rácz István 1957. március 8 és április 8. között visszament ta-
nítani: „Tanítványaim néma szótlansággal fogadtak, hiszen csak árnyéka voltam egykori 
magamnak.”! 

Végül 1957. április 8-án bevitték a Sóstói út 4.sz. alatti ÁVÓ-ra, a 13. számú sötét és 
penészes cellába. A vizsgálati fogságban itt eltöltött hét hónap volt a tortúra legelviselhe-
tetlenebb része: „…megpenészedtem, kezemről úgy jött le a bőr, a zöldpenész a ruhát, ke-
nyeret, testemet egyaránt ellepte…”. 

A bírósági tárgyalás nem érdekelte, szégyenletes hazudozásnak tartotta a 45 napig el-
húzódó ítélkezést, a lelkiállapotát jól jellemezte az a vers, melyet a tárgyalás alatt a vád-
irata 41. oldalának hátlapjára írt ceruzával 1957. október 31-én: 

„Amit mondanak, 
Nem hiszem, 

De tehetetlen vagyok 
Övék az „igazság”, 
Enyém a gyötrelem! 
Kócos kis fekete fiam 

Arcod alig érzem 
Hét hónap börtön 

Kiölt belőlem mindent.” 

Rácz Istvánt 5 évre ítélték, de „már” 3 év letöltése után feltételesen szabadlábra he-
lyezték. Ekkor tudta meg, hogy csak fizikai munkát vállalhat. Segédmunkás és raktáros 
volt vidéki vállalatoknál. Virágzott újra az antiszelekció.(…) 

De az összes eddig említett tortúránál, igazságtalan elítélésnél, nélkülözésnél is na-
gyobb büntetés volt számára, hogy nem engedték vissza a gimnáziumba, nem engedték 
többé középiskolában magyar-francia nyelvet és emberséget oktatni. 
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Még folyamodványok írásával is megalázta magát: írt a megyei első párttitkárnak, a 
megyei művelődési osztályhoz illetve művelődési minisztériumba. Mindhiába. 

Végül egyre kedvetlenebb, zárkózottabb lett, és már nem küldött sehova sem kérelme-
ket. Ezzel szemben a 60. életéve betöltésekor megírta remek önéletrajzát, amelyet nem el-
sősorban a családjának, hanem az utókornak, a jövőnek szánt. 

Tulajdonképpen ezek a megállapítások egyben Rácz tanár úr értékes szellemi hagyaté-
kai. Mindig szegény ember volt, de szellemi és erkölcsi nagysága, gazdagsága adomány, 
példamutatás a mai ember számára is. 

(…) 
1966. augusztus 2-án halt meg. 
Egyszerű keresztje az Északi temető XXXII. parcella 353. sírhelyén található. Itt 

nyugszik 1985-ben meghalt István Árpád nevű fia és 1991 óta felesége is. Utóbbi még 
1990 október 30-án átvehette a részére posztumusz adományozott „Kiváló pedagógus” 
emléklapot. 

Rácz Brigitta 
12. b 

Nagyapám mesélte 
Ez a pályamű a Nyíregyházi Levéltár kiírására készült, és Czeglédi László 6/IV. osztá-

lyos tanuló II. helyezést ért el vele. 
A személyesen már nem ismert nagyapa – egy válságos életszakaszban, 1950-ben írt 

– önéletrajzát, emlékezését felhasználva, kevés módosítással (stilizálással), az ő nevé-
ben szólva idézte meg alakját, a két világháború közt élt szegény falusi gyerek, majd a 
II. világháborúba csöppent legényember sorsát. A 11 oldalas szövegből jellemző részle-
teket választottunk. Próbálkozzatok ti is hasonlók írásával – a családi dokumentumok 
felhasználásával, a rokonok emlékezetének mozgósításával – a „családi levéltár” szá-
mára. Kérdezzetek, míg van kiket kérdeznetek! Hagyjatok nyomot, emléket magatok, 
családotok után! 

Gratulálunk Laci eredményéhez, de méginkább a nehéz sorsú elődöt tisztelő vállalko-
zásához. 

* 
Nagyapám, Czeglédi László, Paszabon 1922-ben, szegény, paraszti családban látta 

meg a napvilágot. Hatévesen ő is elindult az élet rögös útján, mint a mai gyerekek, csak 
egy sokkal keservesebb korban… 

„Új korszak kezdődött életemben, amikor anyám hatéves koromban beíratott a paszabi 
református egyház által fenntartott elemi iskolába. 

Az édesapám az egyetlen fiának egy hátitáskát készített csizmaszárból, amiben cipel-
tem az olvasókönyvet, palatáblát, palaceruzát és egyéb kellékeket. Az anyám igyekezett 
rendesen táplálni, hogy bírjam az iskola kihívásait. Így járt a kis szőke, kékszemű, göndör 
hajú, szolid természetű Laci gyerek az iskolába. 

Az iskola két tanteremből állt. Az egyikben az elsősök és másodikosok, a másikban a 
3-6 osztály tanult. A tanteremben négy kétszemélyes padsor volt, elől a tanító úr íróaszta-
la, közepén a hatalmas tintás üveggel, amelyből néha kaptunk tintát. Vonalzó és néhány 
írófüzet hevert még az asztalán és persze az elmaradhatatlan bambusznád pálca, ami az 
igazságszolgáltatás egyetlen eszköze volt. 
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A nádpálcát vagy hirtelen dührohamában használta, amikor a padsorok közé rohant, és 
megcsapdosta vele a hátunkat és alfelünket, vagy pedig komoly vád esetén hívott ki ben-
nünket asztalához, és a tenyerünket „simogatta meg” vele. 

Nemegyszer figyelmét egyáltalán nem tudta kordában tartani. Néha olyan távol, kö-
zönyösen ült, hogy se nem látott, se nem hallott bennünket. Ilyenkor abbahagytuk a 
gyakorlatokat, amikkel megbízott bennünket, és helyette buzgón foglalkoztunk a ma-
gunk dolgaival, meséltünk, pletykálkodtunk. Jómagam is szerettem és tudtam színpom-
pás történeteket mondani. Rajzoltunk a palatáblára, golyóztunk, birkóztunk, rugdaltuk 
egymást, és elkövettünk több gyerekes csínytevést is, szóval mindennel foglalkoztunk, 
csak azzal nem, amivel megbíztak bennünket. Néha, amikor mély álomba merült, szem-
üvege lecsúszott, és fejét karjára hajtotta, bizonyos vadság fogott el bennünket. Halálos 
csendben elhagytuk a helyünket, és ocsmány, sértő grimaszokat mutogattunk az alvó 
„oroszlánnak”, és olyan messzire lopóztunk a helyünkről, amilyen messze csak lehetett. 
Az öreg tanító aztán hirtelen felébredt, ébredésével együtt járt lelkiismeretének ébredé-
se, dühbe jött, valamelyik merész kalandozót megbüntette, aztán hosszú órákig tartó, 
kemény munkával sanyargatott minket. 

* 
Az iskola végeztével, mint fiatal gyerek az Odeszkár herceg nagyerdesi birtokára jár-

tam át napszámban dolgozni. Mindig azt kellett csinálni, aminek éppen a szezonja volt. 
Most, hogy írok róla, pontosan emlékszem, hogy milyen zokon esett nekem a korai 

felkelés, mert mire a nap feljött, én már a földön hajladoztam, és mikor lement, csak akkor 
hagyhattam abba a munkát. Utána még 4-5 kilométert kellett gyalogolni, gyakran tíz óra 
után érkeztünk csak haza. A napi napszám negyven fillér volt. Nagyon kellett dolgozni, 
mert aki lógott, vagy nem jól végezte a rábízott munkát, azt könyörtelenül hazazavarták. 
Igyekeztem is, hogy meg legyenek elégedve velem. Ily formán dolgoztam örömmel, s vit-
tem haza a heti keresetemet, amit természetesen azonnal átadtam anyámnak, aki boldogan 
ölelt keblére, és csókolta barnára égett arcomat, sőt a kezemet is, amivel kerestem azt a 
pár krajcárt. 

* 
A szülői szeretet, az értem való aggódása egyre inkább arra késztette anyámat, hogy 

valami iparos szakmára adjon. 
Beszélt az anyám a nagybácsimmal, aki szintén cipészmester volt Buj községben, 

Czeglédi János, de ő nem vett fel arra hivatkozva, hogy a kicsi fizetéséből nem tudja kifizet-
ni értem a biztosítási összeget. Ezután, Neumann József cipésszel beszéltünk, de ő is hasonló 
okokra hivatkozott. Ez abból következett, hogy nyáron, a felsőbb réteg kivételével, az embe-
rek mezítláb jártak, télen pedig munka híján, úgyis mindenki behúzódott a vackába a ke-
mence mellé, így pedig nem sok lábbelire volt szükség. A sikertelen próbálkozások után ke-
rült sor a tiszaberceli cipésszel, bizonyos Bíró Pállal, az egyezség megkötésére. 

* 
A napok gyorsan kergették egymást, a háború egyre több áldozatot kívánt, az elesettek 

helyett egyre több fiatalt hívtak be. Sokan mentek el, s egyre kevesebben tértek vissza. A 
boltokban egyre kevesebb és kevesebb volt az élelmiszer, fogyott a készlet, s utánpótlás 
ide is rettentő kevés érkezett már ebben az időszakban is. Édesapámat is többször behívták 
és leszerelték, behívták, leszerelték… 

Elkezdődött az ősz is, és elkészítettem a frontra az elengedhetetlen felszereléseket. 
Nem is „csalódtam”, hiszen nemsokára 1943. szeptember 28-án megkaptam a behívót, 
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hogy jövő hó 5-én be kell vonulnom Rahóra. Paszabról rajtam kívül csak Béres Miklóst 
hívták be oda. Mikor megláttam a levelet, erőm elhagyott, lábam alatt mozogni kezdett a 
föld. Nem tudtam, hogy menjek be, és hogyan mondjam el anyámnak. 

Peregtek a napok, ez az egy hét csak arra volt elég, hogy búcsút vegyek a hozzám leg-
közelebb állóktól. A naptár már 1943. október 4-ét mutatott, a zöld koffer megtelt finom-
ságokkal, tisztító szerekkel és könnyekkel. Aztán lezárult ajtaja, és a lakat kulcsa a pénz-
tárcámba került. 

Én még addig sohasem hagytam el szülőhazámat, legmesszebb Nyíregyházán vol-
tam, akkor is csak egy-két napra. Ahogy haladt a vonat, más és más, ismeretlen táj ve-
tődött elém. Gyönyörű volt a pillanat, amikor a vonat két hegy közé feszült. Nekem, sík 
vidéken felnőtt embernek, rettentő nagy gyönyörűséget jelentettek a Kárpátok vonulatai. 
Gyorsabb, egyre vadabb ütemben haladtunk célunk felé. Keresztül- kasul a Kárpátok fé-
lelmetes bércei, alagutak, szerpentinek követték egymást, de a vonat feltartóztathatatla-
nul nyomult előre. Hírtelen viszont megéreztem, hogy hiába vannak ezek a csodálatos 
tájak, mégsem tudják feledtetni velem az otthon fájó hiányát. Máris visszavágytam, de 
magába zárt a szürke messzeség. A dühöngő vonatkerekek, amelyek több ezernyi em-
bert vittek, talán a halálba, vonyító hanggal álltak meg. Jelezve, hogy számunkra itt vé-
get ért az utazás. 

A vonatról Tiszaköznél kellett leszállni, ide tizenöt kilométerre volt a laktanya, ahova 
gyalog kellett mennünk. Itt megkezdődött a kiképzés. A mi alakulatunknál a sapkán hava-
sigyopár volt, két fekete, illetve egy fehér kakastoll ékeskedett még. A zubbonyunk bal 
oldalán egy turul madár volt látható, karmaiban tölgyfa ágat tartva. 

Valóban igaz volt, amit jeleztek előre a katonaságról, hogy teljes mértékben ki vagyunk 
szolgáltatva a parancsnokok szeszélyeinek. Ha kedvük támadt, például eldobtak egy gyufa-
szálat, és minősíthetetlen rendetlenségnek nyilvánították a szoba tisztaságát. Ilyenkor elő 
kellett szedni a fogkefénket, és nótaszóra felsikálni az egész helyiséget. A sikálás végén, mi-
kor a gyufát kivéve az egész szoba makulátlanul tiszta volt, fegyvert kellett szegezni a gyu-
fára, mint ellenségre, egy pokrócba csavarni, majd elvinni a szemetesbe. 

E kavargások közepette megkezdődtek a bombázások a bázis ellen. Ezentúl nem volt 
egy nyugodt nappalunk, éjszakánk sem. A levelezés is tábori postaszámon történt. Su-384 
kódra hivatkozva minden levél ellenőrzésen esett át. A tábori levelezőlap majdnem rózsa-
színű volt, és buzdításunk céljából ez volt felírva a sarkába: „Magyarország jövője, békes-
sége és felvirágzása az oroszországi harcmezőkön dől el!” Én nem értettem, hogy az egy-
szerű népnek mi haszna van az egészből, és szerintem nem én voltam az egyetlen katona, 
aki utálta a rettenetes háborúsdit. 

Egyszer mégiscsak eljött a szabadulásom napja. Háromheti fekvés után, újra tanultam 
járni, próbáltam megerősödni. Két nap múlva, 1944. december 21-én hazaindultam. A 
Bodrogon egy sózó teknővel csónakáztam át. Mentem, mindig a síneken haladtam. Egy-
szer csak egy szovjet katona állított meg. Kérdezte hova hova? Mondtam haza. Ennyi 
oroszt szerencsére a Kárpátokban magamra szedtem. Csak mentem és mentem, az erőm 
egyre fogyott, a vágy egyre fokozódott bennem, hogy még aznap otthon legyek. Mentem 
és mentem tovább…” 

Czeglédi László 
6/IV. 
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Az Ér-patak egy tinédzser szemével… 

Szemelvények Béres Edit (9.b) dolgozatából, melyet a Kitaibel Pál Környezetvédelmi 
verseny országos döntőjének szóbeli megmérettetésén adott elő. A kiselőadások versenyén 
4. helyezést ért el. Gratulálunk. 

Mottó: „A környező világ iránti érdeklődés velünk születik. Születésünk pillanatától egy 
bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenve-
dély az idő múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak olyan 
szerencsések, akiket életük végéig elkísér…” 

(Gerald Durrel) 
Az Ér-patak története 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hidrogeográfiai szempontból két részre tagolható. A 
Felső-Tisza vidék gazdag folyóvizekben, a Nyírség vízhálózatát az un. „nyírvíz-
csatornák” alkotják. A Nyírség Ősfolyóvölgyeiben létrehozott 12 víztárolónak egyike az 
Ér-patak. A XVIII. századi folyószabályozások során megszűnt a Nyírség ősi tó-láp- és 
mocsárvilága, megépítették az un. „vármegyei árkot”. Ez utóbbihoz tartoztak az úgyneve-
zett „főfolyások.” Az Ér-patak a VIII. számú főfolyásként készült el. A Nyírség homok-
felszínét tagoló ősfolyóvölgyek és mélyedések, a „nyírvíz laposok” a lecsapolás és a csa-
tornaépítés előtt lápos, mocsaras, pangóvizes térségek voltak gazdag élővilággal, hínártár-
sulások, nádasok, magassásos társulások, zsombékosok, fűz-és nyírlápok, ligetek alkották. 
A szabályozások során átalakult Ér-patak tette lehetővé a település létrejöttét, s adott éle-
tet embernek, jószágnak, a későbbi városnak. […] 

Az egymást kergető hullámok minden cseppjében parányi állatok ezrei ringatóznak, 
mint pl. a csak mikroszkóppal vizsgálható papucsállatkák és amőbák seregei. A molnárpo-
loska (molnárka) a víz felületén cikázva kutat. A hanyatt úszó poloska a víz finom hártyá-
ján közlekedik, csak éppen alulról. A part menti növények lombjai között figyelhető meg 
a búvárpók. Itt él a csíkbogár, a vizek félelmetes ragadozója. A figyelmes szemlélődésnek 
azonban kellemetlen kísérői is vannak pl. a gyötrő szúnyog. A közönséges vízi csiga is 
pusztítja a felszínt ellepő algákat, s a – köztük megbújó – kisebb állatokat. A víz szá-
munkra különleges birodalma gazdag élővilágot rejt csillogó tükre alatt: az iszapos része-
ken él a közönséges vízi ászka. A part menti sekély vizek koncertmestere a kecskebéka, 
de megtalálható itt a vízisikló is. Megfigyelhető a rovarok világának kétéltű polgára, a szi-
takötő. A víz közelében repkedő rovarok a szárnyasok kedvenc táplálékai. A madárvilág 
azonban fajokban nem túl gazdag. A verebek mellett a part menti fűzfák ágain tanyázó 
függőcinegék, valamint a barkós cinegék fennen hirdetik mindenkinek: a természet „ter-
mészetesen” fogadja be azt, aki érdeklődéssel fordul feléje. […] 

Dolgozatomat Szent-Györgyi Albert szavaival zárom: 
„…a rácsodálkozás, megismerés önmagában kevés, egy fontos egész piciny része. En-

nél többre van szükség. Tenni mindenkinek tudása szerint, lehetősége, ereje szerint, hogy 
mások, az utánunk jövők is rácsodálkozhassanak a vízre, tájakra, virágra, fára…” 

Béres Edit 
9.b 
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Krúdys „Diákírók” pályázat 
díjazott művei 

Szonett 

Őszi Társ 
Búcsúzik az ősz néma követe, 
Szomorúan könnyezik a vén tölgy, 
Csendes zápor hullik le a földre, 
A fekete éj barna ruhát ölt. 

Éggé vált a föld. Ó, milyen tömeg! 
Társra talál a sok árva bogár, 
Az álmok őrei. De ne félj öreg! 
Könnyed mossa egy álmos fénysugár. 

Zajos vihar végzi gyarló dolgát, 
Elválasztja gyáván anyát, s fiát. 
De szegény rokon már nem is rezdül, 

Hisz oly régen nem hozza már a hangos 
Színeket a sok hűtlen kék kalapos. 
Csupán egy csöndes csillag csendül. 

Tóth László 
6/VI. 

Embermesék 

A rózsalelkű lány 
Meleg nyári reggelen a csendbe simulva zizegtek a virágok a réten. 
Mindegyikük halkan mutogatta magát, és a friss harmat illatába vegyült bódító nektár-

juk. A messzeségből egy lány körvonalai rajzolódtak ki, miközben lebegve suhant át a ré-
ten. Egyszer csak hirtelen megállt. Körülnézett és lassan leereszkedett a virágpárnák közé. 
Térdét simogatta a színpompás virágszőnyeg, majd elengedte magát, és boldogan beleájult 
a virágtengerbe. Eggyé vált a réttel, és érezte életerős lüktetését, miközben gyengéden, 
behálózták egész testét a mezei virágok. Érezte a növényeket, és hallotta, mit suttognak. 
Kisvártatva ő is átadta ártatlan gondolatait a körülötte lévőknek. Ekkor megtörtént a baj. 
Mert igaz, hogy a lány fizikailag összeolvadt a réttel, de lelkileg teljesen különböztek. 
Mert nem értette meg emberközpontú világnézetével a növények érzéseit. Ekkor a lány 
körül elkezdett sűrűsödni a rét, és a gyenge fonatú virágtakaróból egyre szorosabb és szo-
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rosabb indabilincs lett. Amikor már szegény mozdulni sem tudott, akkor a virágtenger el-
nyelte egy hatalmas hullámmal, és a dombbá sokasodott rét lett a lány sírja. Lassan válta-
koztak az évszakok. Ősszel elszáradtak a növények. Télen pedig mindegyikük elhalt a fa-
gyos és szeles időben. Végül tavasz lett. A rét melletti erdő már ontotta magából az életet, 
a madárdalt, de itt nyoma sem volt egy virágnak sem. Egy kihalt mező volt az egész, 
melynek közepén egy sírhalom emelkedett, amely alatt már rég örök álmát aludta a lány. 

Lassan nyár felé telt az idő, amikor a dombon egyszer csak megjelent egy vörös rózsa-
szál. Magasra nőtt gyenge szára, tetején szirmokba zárva volt a lány lelke, melynek az 
volt a büntetése, hogy nem nyerheti el az örök boldogságot a felhők felett, hanem az idők 
végezetéig rózsába zárva kell várnia nagylelkű vándorát, ki megszabadítja őt a szenvedés-
től, és leszakítja virágbörtönét. 

Gincsai Tamás 
11.B 

Embermesék 
(paródia) 

A kiírásban szereplő címből, az „Embermesék”-ből engem elsősorban a „mese” szó 
ragadott meg. 

Ha az ember meseírásba kezd, akárcsak a főzésnél, itt is kellenek a hozzávalók, a 
nyersanyagok. Ezeknek már a nevében is benne van, hogy „nyersek”, tehát le kell őket 
tisztogatni és elő kell készíteni. 

A mese egyik lényeges hozzávalója a főszereplő. Mivel a címben az ember van meg-
adva, ezért nyilván nem államesét fogunk írni. Tehát a főszereplő csak ember, mondjuk 
egy asszony lehet. Hogy miért éppen női főszereplőt választottam ? Szó sincs itt feminiz-
musról, egyszerűen csak a férfi főszereplő már nagyon megszokott, mert a legtöbb mesé-
ben a legkisebb szegénylegény, vagy a királyfi indul el szerencsét próbálni. Ugyanakkor, 
a nők aktívabban mutatják ki az érzelmeiket. 

Tehát a főhős megvan. Ezután kell egy cél. A klasszikus mese célja általában a sár-
kány vagy az óriás legyőzése, ezáltal a párkeresés. Ez így rendben is lenne, csak elfelejtet-
tük, a klasszikus mesében a férfiaké a főszerep, és mi most egy hölggyel állunk szemben. 
A mai világban a nőknek már sok céljuk lehet, szemben a negyven évvel ezelőtti, a ház-
tartásra és gyereknevelésre szorítkozott elődeikkel. Lényeges különbség, hogy a nők ma 
már dolgozhatnak. Keressen tehát főhősünk munkát. Csakhogy a mesék nem ilyen egy-
szerűek. Mert normális esetben így szólna a történet: 

„És főhősnőnk lement az újságoshoz és vett egy Keleti aprót, felcsapta a „munkahelyet 
kínál” rovatnál, és keresett egy, a szakképzettségének megfelelő ajánlatot. Másnap elment 
a meghallgatásra és megkapta az állást…. ha nem, akkor keresett egy másik hirdetést…” 

Ilyen egyszerű. Azonban mi mesét írunk, és a mese izgalma az akadályokban rejlik. A 
mai munkát kereső asszony előtt sokféle akadály állhat. Vegyük pl. azt, ha az illető egye-
dül neveli gyermekét, aki még nem képes magáról gondoskodni. Az alatt, hogy nem tud 
magáról gondoskodni, azt értem, hogy még nincs abban a korban, hogy hazamegy, bevág-
ja a mikróba a tegnapi vacsora maradékát, és utána leül tanulni… Én most itt egy olyan 1-2 
éves kisgyerekre gondoltam, akire állandóan oda kell figyelni. Ez igen nagy akadály, de sze-
rencsére már feltalálták a bölcsődét. Azonban az akadály akadályt szül … pl. a gyerek még 
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nem szobatiszta, vagy nincs meg az anyja nélkül, hanem csak sír. Az asszonynak pedig 
nincs pedagógiai érzéke és/vagy türelme a gyerekhez, és nem tudja átugorni ezt a problémát. 
Ekkor van szükség a legfontosabb tényezőre: a csodára. Most biztos mindenki azt gondolja, 
ebbe bele törik a fejszém, mert manapság már nincsenek csodák. 

Csodák márpedig igenis léteznek! Nem is gondolná az ember, hányféle apró-cseprő 
csodával találkozunk –igen mi, és még ön is- nap mint nap. Csodát művelhet egy mosoly, 
egy szó, öt perc pihenő. De azt minek mondanánk, mikor egy rohanó, fárasztó nap után 
kiégetten és csüggedten bandukolunk hazafelé, amikor, véletlenül összefutunk egy kedves 
hajdani osztálytársunkkal, vagy éppen elérjük a megfelelő buszt, és így már nem kell a 
megállóban fagyoskodnunk.. Erre az ember azt mondja: véletlen, vagy mázli. De hogy 
meggyőzzem önöket, íme egy példa , amit nem régen hallottam és nem úgy mint más dol-
gok, amik a kezem közül kikerülnek, igaz és igazi. Tehát: 

„Édesanyám olyan munkát végez, amihez antik dolgokra is szükség van, amiket fel 
kell újítani. Ezt a munkát anyu egy régiségkereskedővel végezteti, aki remekül ért többek 
között ehhez is. Szóval ettől a régiségkereskedőtől hallotta anyu ezt a mai, modern mesét, 
és ő tovább adta nekem. A régiségkereskedő évekkel ezelőtt az ecseri piacon bukkant rá 
egy nagyon szép és értékes falilámpa-ernyőre, ami egy csodaszép, élethű angyalt ábrázolt. 
Szerencsére, aki megvette nem volt tudatában a birtokában lévő angyal értékének, és po-
tom áron eladta a kereskedőnek. A kereskedő azonban ezúttal nem akarta értékesíteni a 
szerzeményt, mert teljesen megbabonázta, és meg akarta tartani. Évekig világított az ágya 
felett a csodálatos lámpa, mígnem kb. fél éve egy házaspár jött hozzá vásárolni. Vettek is 
szép és értékes dolgokat, de mindet megbánták, amikor megpillantották az angyalt. Az 
asszony, akárcsak a kereskedő évekkel ezelőtt, beleszeretett az angyalba, és meg akarta ven-
ni. Csakhogy a sokszoros könyörgés és a fantasztikus árajánlatok ellenére sem akarata eladni 
a kereskedő az angyalkáját. Az asszony csalódottan távozott. Teltek-múltak a napok, és úgy 
fél év múlva a kereskedő összefutott az utcán az asszony férjével, aki meglepően kimerült és 
sápadt volt. A kereskedő kérdésére elmesélte, a felesége halálos betegségben szenved, rákos. 
Ő már nagyon sok mindent megpróbált, de semmilyen gyógymód nem használt. Az asszony 
azonban szentül hiszi, az angyalka meggyógyítaná, vagy legalábbis enyhítene utolsó napjai 
fájdalmán. Így hát a kereskedő áron alul eladta a lámpát a férjnek. És nem bánta meg. Kb. 
egy év múlva ismét összefutott a férfival, ezúttal egy áruházban. A férj vidám volt, és majd 
kicsattant az egészségtől. Elújságolta a kereskedőnek, hogy a felesége meggyógyult! Az or-
vosok sem értik, mert a daganat nyom nélkül felszívódott. És most már ő is azt hiszi, hogy 
az angyaltól gyógyult meg. Két hét múlva a kereskedő talált az ecserin egy ugyanolyan an-
gyalkát és megvette, egy kicsit drágábban persze, mert ezúttal egy szakértővel volt dolga. 
Kirakta az ágya felé, és most már nem adja oda senkinek!” 

Ennyi. Mi ez, ha nem csoda?! Remélem, elég meggyőző voltam, na de most térjünk 
vissza félkész történetünkhöz: tehát tudjuk, hogy kisebb csodából több van, mint a nagy, 
és hihetetlen csodákból. Ezek alapján válasszunk ki egy kisebb csodát. Itt most nem arra 
gondoltam, hogy rendet rakok az asztalomon, hanem mondjuk jelen esetben egy megértő 
bölcsis nénire, aki ért a gyerekekhez, és a mai világban élő rohanó türelmetlen felnőttek-
hez is. Amolyan dadus, akit a dél-amerikai sorozatokban látunk. A dadus tehát majd segít. 
Hogy ez miért csoda? Mondja, maga hol és mikor találkozott utoljára olyan türelmes és 
megértő bölcsődés nénivel, aki szereti a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, mindig mo-
solyog, és néha még kerítőként is fellép; ha kell, akkor pedig kimossa a gyerek bugyiját, 
ha az bepisilt. Ilyen egy hétköznapi csoda. Ezután már csak két dolog van hátra: Az egyik 
a happy end. A legtöbb esetben a hallgatóságnak nem elég, ha a főhős eléri célját, ráadás 
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is kell. Tehát mondjuk, ismerkedjen meg egy helyes hapsival, aki első látásra beleszeret, 
és hat hónap járás után megkéri a kezét. Az utolsó, és szintén nagyon fontos dolog a tanul-
ság. Talán ebből a történetből az a tanulság, hogy az embernek nyitottnak kell lennie a 
bölcsődés nénikkel és mindenkivel szemben. Ja, és hogy mindenre van megoldás. 

Ennek, a mi mesénknek se vége, se hossza, ezért szeretném, ha mindenki átgondolná 
amit írtam, és ezek alapján megalkotna magának egy mesét, amely akár a saját célját is 
tartalmazhatja célként, és lehet ő maga a főhős, aki a hétköznap akadályait a hétköznap 
csodáinak ismeretében küzdi le. Jó szórakozást! 

Görbedi Virág 
6/I. 

Diákírók – költők országos pályázat 

Játsszuk azt, hogy élünk! 
Válogatás az Írók Szakszervezete által hirdetett országos Diákírók,- költők pályázaton 

külön dicsérettel kiemelt 7 oldalas pályaműből. 498 pályázó közül Csepelyi Adrienn a hat 
legjobb között szerepelt, és a 25. alkalommal rendezett sárvári alkotótáborban – az 50 
meghívott között – először képviselte a krúdys diákságot. Gratulálunk! A szövegeket ol-
vasva pedig éljük azt, hogy játsszunk! 

Szeme van: 
Szeme van a falevélnek és engem néz… 
Már barna, már száraz, de azzal az egy szemével is engem bámul. Mérges a tekintete, 

érzem, hogy haragszik rám… Haragszik, mert én tovább élek, mint ő, hiába szolgálta az 
Egészet rügyfakadástól lombhullásig, mégis én élek tovább, akinek eszében sincs az Egé-
szévé lenni… 

Pedig ugyanúgy elhullok, elvisz a szél, s ugyanolyan tehetetlen vagyok, mint a falevél, 
és két szememmel se látok mást, csak akikre haragudhatok… 

De igaza van a levélnek, én túlélem őt. Ha szeretném, ha nem. Egy szeme van a fale-
vélnek és azzal is rám haragszik. Pedig ha tudná… 

Könyörgés 
Ujjlenyomat a koszos ablaküvegen 
Szálló porszem a napfényben tükröződve 
Kiradírozott értelem egy füzet mélyén 
Berozsdállt zár az elhagyott ház kapuján 
Esetleg esetlen gyerekrajz tétova fákkal 
Áruld el végre 
Mi vagyok 
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Életkép(telenség)ek 

Polgárpukkasztás I. 
Azon gondolkodom, mit szólnának az emberek, ha levágott fejjel szállnék fel a buszra. 

Polgárpukkasztás II. 
Vajon mit szólna az ellenőr? 

A Polgárpukkasztás I-II. című novellák az alábbi kérdést fogalmazták meg az olvasóban: 
Felszállnál levágott fejjel a buszra?  

Egyik kérdés vonzza a másikat 
Mit szólnál, ha te ellenőr lennél? 

A levágott fej probléma 
Hogyan igazolnád magad a diákigazolványoddal? 

És még mindig nincs vége a problémaáradatnak! 
Hová tennéd a sapkádat? 

Fogyókúra 
Az elsőt azért ettem meg, mert hazafias kötelességemnek éreztem, hogy megkóstoljam 

a nagymamám legújabb specialitását. Tudtam, hogy éjjeli fél tizenkettőkor ez bűn, de úgy 
összefutott a nyál a számban, és abban a pillanatban már bele is haraptam… 

A második? Olyan helyes kis sütemény volt, szinte kínálta magát, hogy itt vagyok, ve-
gyél, egyél, már úgyis mindegy… Nem tudtam ellenállni. 

– Most már elég volt – gondoltam, és elindultam a fürdőszoba felé. Tudhattam volna, 
hogy nem szabad hátra néznem.  

A harmadik nem volt se szép, se kívánatos, se semmilyen. Őszintén szólva talán egy 
kicsit túlságosan is hétköznapi linzernek tűnt. 

De ha egyszer olyan szomorúan nézett rám, mert egyedül maradt a tányéron… 

Hozzáfűznivaló 
(Ha szabad) 
„Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik.” 
(Örkény István: Levél Jaspers és Kierkegaard uraknak) 
Néha nagyon nehéz, hogy kiteljen tőlem egyáltalán embernek lenni. 

Hála 
Amikor elhagyod a lelkem és elindulsz messze innen, előbb gyorsan menj, különben 

visszahúz! De aztán lassíts kicsit, állj meg, nézz vissza rá egy pillanatra, és ha látod, 
ahogy ott áll az út porában, vágj olyan arcot, mintha majd hiányozna neked! 

Nocsak 
Tegnap azt hallottam a buszmegállóban, hogy élni érdemes. 

Csepelyi Adrienn 
11.b 
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Válogatás dolgozatokból 

Gondolatmorzsák 
(2001/2002 magyar dolgozataiból) 

6/I. 

Ha hegycsúcs lehetnék… 
„Ha hegycsúcs lehetnék, a nagy magyar Alföld közepén tornyosulnék az égbe. Szőlő-

lugasok sora rejtőzne lankás oldalaimon, amiből világhírű bor készülne a magyar nemzet 
dicsőítésére.” 

(Nevelős Miklós) 

„Ha hegycsúcs lehetnék, én állnék a legszebben. Kihúznám magam, hogy az egész vi-
lág láthasson. Minden madár és minden repülőgépen utazó ember megcsodálna, lefényké-
pezne, és világhírű lennék.” 

(Tóth Beatrix) 

„…Beszélgetnék a földemből élő vén bölcs fákkal, akik szinte mindentudók. Ha gépek 
markolnának belém, ezer jajjal kiáltanék fel. Miért?…”  

(Szilvási Virág) 

„Ha havas lennék, lecsúsznának rajtam, ha sziklás, megmásznának engem. Dicseked-
nének az emberek, meghódítottam ezt a hatalmas hegyet. Én pedig örülnék neki, hogy a 
bátrak engem látogatnak.” 

(Makrai Márton) 

„Ha hegycsúcs lehetnék, akkor nagyon magas hegyet választanék, hogy minden dolog-
ról tudjak, ami a világban történik. Jó lenne látni, hogy az egész világ békésen éldegél, a 
madarak repkednek, a tehenek legelésznek, és minden rendben! De nincs így. Ezért min-
dig csak nőnék és nőnék, hogy az emberek odagyűljenek hozzám a többi élőlénnyel 
együtt, hogy legalább addig csendes legyen minden az ámulattól.” 

(Móricz Ákos) 

„– Szervusz patak! – mondanám reggel fáradt szemekkel, és megkérném, hogy meg-
mosdhassak friss, hűsítő vizében. Elcsevegnék a felhőkkel, akik beszórnának puha hópi-
hékkel. Az ember (akarom mondani a hegycsúcs) nem állhat meztelenül a csodálók előtt. 
(…) A legszimpatikusabb hegymászót a nyakamba venném, és együtt csodálnánk a vilá-
got… Lassan az este is eljönne. Lám jönnek a csillagok is! Szépen körbeállnának és eldú-
dolnának egy altatót. Mikor látnák, hogy nem boldogulnak velem, nem akarok aludni, sű-
rű álomporfelhőt szitálnának rám, és én ennek nem tudnék ellenállni!” 

(Sipos Roland) 
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Egy mosoly mögött… 
(Gondolatok Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményéről) 

„Az arcáról azt is leolvashatjuk, hogy tud valami olyan 
dolgot, amit mi nem. Mosolya mögött a festő szomorúsága is 
visszatükröződik. A kép olyan álmosító, erre utal a Nap is a 
lenyugvásával.” 

Tiba Balázs  
Szép gondolatával emlékezünk a mély érzésű, kedves fiúra, 
aki már nincs közöttünk. 
 

„A külső szinte tökéletes, bár az arc nem szép, mégis 
olyan fennkölt az egész test. De a tekintet mást sugall. A vé-
kony száj, ha tehetné legörbülne. Vajon milyen lenne Mona 
Lisa, ha az arcán az látszana, amit a szívében érez? Szomorú? 
Komor? Talán ugyanilyen? A szem mindig megmutatja a lé-
lek igazi állapotát. Nem segít egy tökéletes mosoly, vagy egy 
ölben nyugvó kéz. A szem a lélek tükre, s a lélek nem akar elbújni.” 

(Babicz Barbara) 

„A szemeinek állása félrenéző. Esetleg így tekintve keresheti a boldogságot, melyet 
rég nem talál. Valami fájdalma lehetett, pl: nem volt jóban a férjével, nincs mozgalmasság 
az életében.” 

(Makrai Márton) 

„Mona Lisa szeme komoran néz, míg ha csak a száját néznénk, azt hinnénk, hogy mo-
solyog. […] Az is elképzelhető, hogy otthoni teendőire gondol, vagy nem akarja ezt a 
festményt (már unja).” 

(Csorba Kitti) 

„Mona Lisa gazdag volt, de nem túl szép. Meglehet viszont, hogy büszkesége miatt 
nem engedte meg a művésznek, hogy – az akkor amúgy nagyon divatos – szépítést végre-
hajtsa.” 

(Kerék Dániel) 

„Valójában ez egy portré, de érdekes, hogy a háttere egy tájkép. Mintha két képet ra-
gasztottak volna össze. […] Arra törekedett, a festő hogy ne az ő, hanem Mona Lisa érzé-
sei tükröződjenek a képen. Mintha azt akarta volna elérni, hogy egy egyszerű portré le-
gyen egy nőről, nem pedig az ő festménye Mona Lisáról.” 

(Hajzer Gábor) 

„Meg is kérte az alkotót, hogy a háttérben mindenképpen szerepeljen egy kis kanyar-
gós út, mely az élet ösvényét ábrázolja, s egy komor, mégis vidám ég, mely lelkivilágát 
jelképezi. El is készült a remekmű, melyen előtérben Mona Lisa barackszínű arca látható, 
a háttérben pedig az élet ösvénye, s a lelkivilág ég-szimbóluma. Ez a kép is világhírű lett. 
Mona Lisa megtanult mosolyogni, s Vinci is megtanult valamit: komoly nőt, csak komor, 
mégis vidám éggel lehet ábrázolni.” 

(Virág Anita) 

„Egy nem túl szép, de erős kisugárzású nő mosolyog a háttér előtt.” 
(Nádasi Eszter) 
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Gyermeknek lenni… 
„Az őskorban szinte ahogy megszületett, már zavarták is ki a gyereket tűzre vigyázni, vagy 

valami ilyesmire. Manapság meg kb. 6 évig csak eszik, alszik és játszik, mint egy király.” 
(Andó Gergely) 

„Nem az a fontos…, hogy van-e lila macid vagy csak ólomkatonád, biciklid mikor 
motor kellene, motorod mikor autó kéne…” 

(Makrai Márton) 

„Minden esetre az lenne a legjobb, ha az oviban a kis kihajtós ágyikómon fekhetnék, 
hallgathatnám a többiek békés szuszogását, és számolgathatnám a kis kék halacska pikke-
lyeit. Pedig hogy gyűlöltem azt a halacskát!” 

(Szilvási Virág) 

Ha tehetném… 
„Szeretnék egyszer feljutni a Mount-Everestre, érezni, hogy ott vagyok a világ tetején, 

mindenek fölött állok. Vágyam még, hogy egyszer leugorjak ejtőernyővel egy repülőből. 
Csak zuhanni, zuhanni, szabadnak érezni magamat. Szeretném körbeutazni a földet. 
Dzsungelt, sivatagot, tundrát és óceánt látni. Fülledt levegőt lélegezni és az óceán friss il-
latát érezni.” 

(Makrai Márton) 

Csepp a tengerben… 
„A növények lételeme a fény, az állatnak az oxigén, az embernek a szeretet, s a szülő-

nek a gyermek. […] És milyen szép a tenger, mikor még születik, majd serdül! Anyja, a 
föld örömét leli benne, gyönyörködik benne. S milyen csodálatos, ha felnő, tengerré majd 
óceánná!” 

(Babicz Barbara) 

9.c 

Antigoné 
„És végül Isméné, a félénk, „lány” természetű lány is itt van. Ő is áldozat. […] Az 

egész família története engem egy földrengésre emlékeztet. A nagy rengés akkor volt, 
amikor kiderült az igazság Oidipusz származásáról. Az Antigoné pedig az utórezgés. De 
mint látjuk, az utórezgések is lehetnek halálosak.” 

(Erdős Zsuzsa) 

Az élet hangjai a középkor irodalmában 
„Ha rossz a hallásunk, nehezen hallhatjuk őket. Ha jó a hallásunk, akkor sem állíthat-

juk, hogy őket halljuk. Tény és való, hogy léteznek, ott vannak, néha kevésbé, néha job-
ban hallhatóak a középkor végeláthatatlannak tűnő halálsikolyában. A középkort akár a 
napjárással is ábrázolhatjuk, miképp a korai századok sötét éjszakának tűnnek, előreha-
ladva az időben világosodni kezd, majd új nap kel fel a reneszánsz hajnalán. Ebben az éj-
szakában azért ott vannak az őrtüzek, amelyek melegsége, fénye pillanatnyi biztonságot, 
reményérzetet hordoz magában.” 

(Imri Gábor) 
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Janus Pannonius 
„Pannoniát már nem pusztán elfogadja, de Itália fölé emeli, hiszen ez a föld rendelke-

zik egy bizonyos dallammal, amelyet csak saját fiai hallanak meg. Benne is elkezd föléb-
redni ez a kotta.” 

(Apjok Ágnes) 

6/IV. 

Balassiról… 
„Mindazt, amit szeret Júliában Balassi, természeti képekkel idézi. Természetesen az 

elvakult szerelmesekre jellemzően, csupa fényes, harmonikus, „illatos” jelzővel. A min-
den érzékszervre ható leírásaival pedig azt éri el, hogy kedvünk lenne belélegezni a friss 
levegőt, csokrot szedni a tehetsége által teremtett virágokból, vagy egyszerűen csak fel-
nézni az égre, ahol a darvak szállnak.” 

(Zempléni Zsuzsa) 

„Ez a leíró rész olyan, mintha mi is ott állnánk egy mezőn a költővel, és az eget für-
készve próbálnánk rájönni az ilyenfokú tökéletesség nyitjára. Mintha Isten is egy művész 
lett volna, és így az univerzum az ő életműve.” 

(Fekete Gábor) 

11.c 

Gondolatok Az ember tragédiája olvasása közben 
„A párok úgy tudnak túljutni a nehézségeken, hogy emlékeznek arra, hogy milyen volt 

a kapcsolatuk kezdete, az „édeni időszak”, ebből merítenek újra és újra erőt! […] 
Ádám még fiatal, s mint a fiatalok többsége úgy érzi, hogy minden és mindenki őérte 

van. Megrázza a felismerés, hogy mi vagyunk a világért, és nem fordítva. […] 
Ádám megjárta a poklot, megértette: ha fiatalok vagyunk, ha középkorúak, ha öregek, 

ha uralkodunk, ha uralkodnak felettünk, ha hiszünk, ha hitetlenek vagyunk, ha üres a zse-
bünk, ha tele van, ha szeretnek, ha nem szeretnek – egyetlen értékünk: halandó életünk. 
Csak ezzel gazdálkodhatunk.” 

(Kozák Zsuzsa) 

„Ádámban és Évában – az anyaméhszerű Éden biztonságából a könyörtelen világra 
születve – az első érzés a félelem és a megbánás. Az önállóság értékeit csak lassan ismer-
hetjük fel. […] 

A tudás, a tudatosság rejtett jelenléte kezdettől felfedezhető. Ott van évődéseikben, 
amint egymásnak ellentmondva a másikat dicsérik, vagy kérdéseik, kételyeik az ördöggel 
szemben „De hátha megcsalsz?” is ezt sugallják. Megdöbbentő, hogy az ártatlan, kísérté-
sektől mentes emberpárban ott él már Lucifer egy kicsiny része. Tehát az embernek kez-
dettől fogva tulajdona az értelem, a mágikus gyümölcs ennek csak a kiteljesedését adta. 
[…] Választott utunkon az Úr mellett Lucifer is segítségünkre van. A világegyetem titkait 
kutatjuk, tanulunk, tökéletesedünk. Mindeközben büszkén hangoztatjuk a drágán vett jel-
szót: „Cogito ergo sum” Kételkedem, tehát vagyok.” 

(Groska Judit) 
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„Lucifer szerint az emberiség nem tartana ott, ahol van, nem állna „az ősidők kísérte-
tén…egy új világ közt”, ha az idő nem szépítené meg a múltat. Ádám sem lenne ilyen bi-
zakodó, ha nem olyan lenne, mint az idő, ami a „múltnak” csak „dalát” jegyzi meg.” 

(Bencze Zsuzsa) 

6/V. Szépen szóló krúdysok (szerk.) 

Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára 
„…A vers következő szakasza… egy prófétikus látomás a háborúról. A képek nem kü-

lönlegesek, egy törött lábú ló, egy kigyulladt méhes, egy rémálom, de mind az enyészetet 
sejteti, a változását az addigi életnek. A néma szolgáló harsogó éneke viszont egyértelmű 
vízióvá teszi ezt a hat sort. Ki tudja, mi következett volna ezután, ha az ismétlődő sor nem 
zárja le hirtelen? 

Ezek után indul meg az, ami már a háború hatása: a senkik csörtetése, a rablás, az iga-
zak üldöztetése, gyarlóságunk győzelme isteni létünk fölött. Pedig ezért a lélekért renge-
teg szeretettel tartozunk legalább Istennek, de egymásnak is, mert addig megtartottuk. De 
máshogy kellett, hogy legyen, a világrend megfordult, és az isteni lényeg tönkrement. Az 
emberiség lealacsonyodott ösztön szintre, beadta derekát gyilkos önpusztító hajlamának, 
és ez a gyengeség az, ami igazán megrendíti Adyt. Ha ezt sutba tudták vetni, akkor hol 
fognak megállni? Hová lett a „Gondolat”, „Az Ember büszke lényege”, az, ami majdnem 
halhatatlanná tehet, és isteni mércével mérhetővé tette az embert?” 

(Kormos Eszter) 

Ady Endre: Az ős Kaján 
„… A vers küzdés, önmagunk harca az eszménnyel és az eszményért, amivé válni sze-

retnénk. Ha az ős Kaján nem más, mint a magunkkal szemben támasztott elvárásokat tel-
jesítő alak, a tökéletesség utáni vágy megtestesülése. […] Megvetjük a Kajánunkat, mert 
túlságosan vágyunk rá, mert semmi nem dühít jobban, mint az elérhetetlen utáni vágy. 
[…] De mint ahogy Ady Kajánja, a mieink is előbb-utóbb továbbállnak, újjáéledhet az 
erő, az önbecsülés s valami eredendő büszkeség is. Kaján alakja elhalványul, elfelejtjük, 
hogy milyen könnyedén földbe tiport, s más nem látja a cinikus mosolyt az arcunkon, 
mellyel hátat fordítunk neki s továbblépünk. 

Minden ember olyan, mint egy kifestő. Kezdetben csak fehér papíron fekete vonalak, 
amit élete során saját magának kell kiszíneznie a megfelelő színekkel, napról napra, egé-
szen az utolsó részletig. Egyetlen dologra kell csupán figyelni: a kapott képet soha nem 
szabad átrajzolni, javítgatni, csak megtölteni élettel, de a legfontosabb szabály: Soha ne 
színezz a vonalon kívül!” 

(Karóczi Petra) 

Ady Endre: A sion-hegy alatt 
„… Mindannyiunk meghasonlását visszhangozza a mű, átitatva Ady géniuszával, aki 

képes volt megszólaltatni az érzést. Az érzést, mely ott bujkál „rongyolt lelkünkben”, el-
rejti őt ész, delej és vadság, elfedi feledés, kopva kopik, s kinek neve: Hit. Borzolt, tépett, 
nyirkos-vakon ébredezik újra, hogy a tanácsát áhítóknak utat mutasson, mint tette egyko-
ron Mózessel valahol a Sion-hegy alatt. Kopott kabátja szerteharangozta a letelepedett kö-
döt, hívó szava fázós folyosót nyitott. Reszketve veszünk lámpást a kezünkbe, hiszen oly 
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lidérces úton indulunk az Isten-szag nyomába, remegve a rórátéra. Fejünkben, lelkünkben 
a gyermeki lét jár, dúdol, a szív nyílik újra, s félőn bár, de megérkezünk a hegy alá…” 

(Horváth Gábor) 

Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet 
„… az életben csak az emberi kapcsolatok az igazán nagy dolgok, minden más viszo-

nyítás, realitás és szubjektivitás kérdése. És csak azért élünk a földön, hogy megtaláljuk 
azokat az embereket, akik igazi szellemtársak, akik mellett olyan szabad lehet az ember, 
amennyire csak lehetséges: önmaga…” 

(Zborai Eszter) 

12.a  

József Attila 
„a szerelem szépségét szedi részekbe az Óda című versében. A szeretett lény maga a 

szerelem…, a nőben testesül meg az érzés. József Attila egy teljesen új világot ismert meg 
ezáltal. Ez… már nem a költő által teljes realitásában ismert világ, hanem… a lelkében 
felnyitott új ajtó mögött rejtező. Az érzelmek pedig maguktól kitöltik az addig üres tért, és 
megalkotják a költő fantáziavilágának „napsütéses” oldalát”… A költő felfedezi az embe-
rek szétválaszthatatlanságának kötelékét. Ez a kötelék a szeretet. Mert ha van is olyan 
ember, aki nem szeret senkit, és nincs is szeretve senki által, az is az élethez magához sze-
retet által kapcsolódik. 

(Kiss Zsófia) 

József Attila: Dunánál 
„A vízfelszín csak „fecseg” , de a költőt a felszín alatti mélység érdekli igazán… Mély 

csöndben figyeli a folyót, hagyva, hogy gondolatai együtt áramoljanak a Dunával, eggyé 
válik azzal. Feloldódik az idő árjában, s így meg tudja érteni azt, meg tudják érteni egy-
mást… Mindaz, amit az ősök megéltek, már része a költő személyiségének is. Az idő ösz-
szefogja az egész emberiséget, az egész világot. Minden és mindenki összetartozását 
szimbolizálja… Az idő, amely összetartja az általa alkotott világot, s előbb-utóbb megbé-
kélésre készteti teremtett lényeit.” 

* 

József Attila: Téli éjszaka 
„Az éjszaka fölszáll, s ezzel az olvasót is elragadja a földtől. A kábult olvasót kiragad-

ja szűk, korlátolt környezetéből. Az ember szíve megáll, a hangokat is csak torzultan hall-
ja. Az éjszaka lesz a kalauza a világmindenségben. Az idő is megáll. A tárgyak, a fogal-
mak veszik fel az emberi tulajdonságokat. Az éjszaka az idő e megállított, végtelennek tű-
nő pillanatában felfedi az ember előtt titkait. Nem az ember uralja a világot, a tárgyakat, 
hanem a gondolat, a szellem, ami teremt embert és működteti a világot. Az ember csak 
abban a hitben él, hogy ő a világ ura… A csontig hatoló csönd megtörik, a kábulat meg-
szűnik, az éjszaka visszavezeti a költőt a való világba.” 

(Barnucz Mihály) 

Válogatták: a magyar munkaközösség tagjai 
(Birkó Sándorné, Huszti Györgyné, Prokob Ildikó) 
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Érettségi dolgozat  
2002 

Radnóti Miklós Hetedik ecloga című versének értelmezése 
Radnóti 1944 júliusában, Lager Heidenauban, Szerbiában írta a Hetedik ecloga című 

versét. Ez volt a harmadik munkatábor, ahova zsidó származása miatt behívták, és ahova – 
barátai minden segítő igyekezete ellenére – be is kellett vonulnia. A szörnyű körülmények 
között élő foglyok a legelemibb emberi feltételeket sem kapták meg. Mindent elvettek tő-
lük, Radnótinak azonban viszonylagos szerencséje volt, mert egy emberségesebb őr meg-
engedte neki, hogy megtartsa a noteszét és a ceruzáját. Így keletkezhettek a Bori notesz 
versei.  

A költő a Vergilius-eclogák fordításával kapott kedvet az eclogaíráshoz, ám nem a szó 
eredeti értelmében élt a műfajjal. A Hetedik eclogában már a párbeszédes formát is el-
hagyta, és az idill ábrázolása sem jellemző rá, de hexameterben írta a verssorokat.  

Radnóti élni akarása, életszeretete és a Fanni iránt érzett mérhetetlen szeretete idővel 
egyre mélyül. Ez a szerelem az irodalom egyik legszebb, legállandóbb, legtisztább érzése. 
Ez tartja benne a lelket, mint ahogy a Razglednicákban is írja: „Te állandó vagy bennem e 
mozgó zűrzavarban,…” 

A vers megszólítással kezdődik, az örök társhoz, feleségéhez szól. Életük helyszínének a 
leírásával indít. A legfájóbb képre mutat, a szögesdrót érzékelteti a bezártságot, a reményte-
len bekerítettséget. Ebben a versszakban még az egész fogolytáborról beszél, mintha nehéz 
lenne elszakadnia a tömegtől, ahova állatként terelték, és ahol így is kezelik. Senkire és 
semmire nem számíthatnak, fegyvertelenül és elgyötörten állnak szemben őreikkel.  

Egyedüli enyhülést az éjszaka jelent nekik, amikor pihenhetnek kicsit, ám fontosabb 
az álmuk. Az álom szárnyán ilyenkor minden fogoly „hazarepül” családjához, szerelmé-
hez, az otthon világába. A hazavágyódás képeit azonban megzavarja a szörnyű tudat, 
hogy hol is vannak valójában. Ezeket az embertelen körülményeket még álmukban sem 
képesek kikapcsolni egyetlen pillanatra sem. A szögesdrót, mint a rabság szimbóluma, 
folyton ott feszül a fejükben is. Az álombeli hazarepülésben sem vethetik le fizikai való-
jukat, ez érezhető a következő sorból:  

„Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok, 
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.” 

A költő megidézi az otthont, a menedéket. Távolinak tűnik és álomszerűnek, bizonyta-
lannak és hívogatónak. A szépség idillélményénél erősebb viszont a kétség, mi maradt az 
emlékekben őrzött világból. A költő – kicsit a többiek helyett is – retteg attól, hogy visz-
szatérve nem azt találja a hazatérő, amit otthagyott. De ami Radnóti számára a legijesz-
tőbb vízió, hogy nem lesz igény az irodalomra és kultúrára, hogy a háború kiöli az embe-
rekből a szép iránti igényt, nem értik majd a szép szót, a „hexametert.”  

A költő számára azonban a költészet az életben maradás eszközévé vált. Utolsó kapocs 
volt számára, ami a valódi emberi léthez kötötte: 

„Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, 
úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek 
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;” 
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Ebben a versszakban a szellemi táplálék hiányáról számol be, ami az érzékeny lelkű 
költő számára a legfontosabb lenne. Elvették a könyvét, zseblámpáját is az őrök. Ez job-
ban megviseli, mint az ennivaló és a tisztálkodási lehetőség hiánya.  

Az érzelmi terror, az emberi kapcsolatok megvonása pedig még az olvasás hiányánál 
is jobban fáj Radnótinak.  

„… jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,” 

Ez a sor nagyon szépen fejezi ki a rabok álmait, vágyait. A reményt, mely életben tart-
ja őket, a szerelmet, ahova menekülhetnek, ahol megnyugvást lelhetnek, a szabadságot, 
amely az emberhez méltó élet kerete lehetne. Akárhonnan jöttek, akármik voltak azelőtt, 
bármilyen a természetük, ezek az alapvető emberi érzések bennük élnek.  

„Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák 
ostroma meg-megújul, de a légysereg elnyugodott már.” 

Az előző versszak magas érzelmi töltete után a fenti sorokban igen éles váltás követ-
kezik. Az erős kontrasztot a költő fizikai valóságának leírása okozza. A bogarak és férgek 
között fekvő „fogoly állat” képe sehogy sem fér össze a szerelmes, reménykedő férfival. 
Ő maga is hihetetlennek tartja, hogy ilyen helyzetbe került, még is szárazon és tényszerű-
en állapítja meg: 

„Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság 
és egy nappal az élet is…” 

Elkeseredetten gondol bele, hogy ha haza is ér valamikor, az itt elvesztegetett időt már 
soha semmi nem hozhatja vissza. A Fanni nélkül, otthontól távol töltött órák örökre el-
vesztek.  

Fokozatosan tér vissza tudatába a tábor valósága, az elgondolkodó ember lassan fölesz-
mél, előbb a holdat látja meg, majd azt a bizonyos szögesdrótot, amely ismét összeszorítja 
testét és lelkét. Látja, vagy inkább érzi a táborban járkáló árnyakat, a fegyveres őröket. 

Az utolsó versszakban is a megidézett Fannihoz beszél, körbe mutat az alvókon, akikről 
nagyon is jól tudja, hogy mit álmodnak, akiknek követi az arcán, hogy éppen hol járnak.  

„... nem jön az álom, az enyhetadó, mert  
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.” 

Radnóti viszont nem tud elaludni, képtelen magát az emlékeibe temetni. A fájó űr, 
amit Fanni hiánya ütött lelkében, folyamatosan lüktet benne. Ha tovább kell élnie, vele 
tudna csak. Ha meg kell halnia, hát nem ellenkezne, de csakis Fannival. Mindegy neki élet 
vagy halál, csak Fanni, Fanni… Olyanok ők, mint a borsó meg a héja. Nemcsak szerelme-
sek, de barátok, lelki társak is, ezért ilyen szoros és mély a kapcsolatuk. 

A Hetedik ecloga pár hónappal halála előtt keletkezett, ugyanis 1944 őszén tarkón lőt-
ték az elgyötört Radnótit. És bár hosszú ideig élt rendkívül embertelen körülmények kö-
zött, mindvégig megőrizte emberi, költői mivoltát. Az élni akarás mindig hangosabb volt 
benne, mint a csüggedtség, Fannit élesebben látta, mint a szögesdrótot, és az írás maga 
volt számára a létezés. 

Lakatos Virág 
6/VI. 
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Mondikálások 
A szót – „mondikál” – Tamási Árontól kölcsönöztük, aki a Bölcső és bagoly című 

művében ezzel illeti a patakcsörgedezést, a valamit kibeszélő kedves csobogást, a csacso-
gó, de semmi „értelmeset” nem mondó hangokat. Így nevezzük mi is az aranyköpésekkel 
rokonítható, de azoktól eltérő, fajsúlyosabb, sokszor szellemesebb elszólásokat, az erede-
tieskedő kísérletekből fakadó melléütéseket, tiszteletreméltó nekibuzdulásokat, a tanár tet-
szését vadászó vagy csak az önkifejezést kereső kísérleteket. Találunk tücsköt-bogarat 
összeházasító képzavarokat, képzelet-, tehetségszülte szótalálmányokat, végig nem gon-
dolt gondolatficamokat, poénízű szellemeskedéseket, a tanárnak derűs percet vagy bosz-
szúságot okozó sorokat, tehát mondikálásokat. 

I.  
„Felfokozott idegállapot jellemzi az első versszakot.” (…és a javító tanárt!) 

„Mindenki azt hassa, azt gyarapítsa, amit tud, és amivel a haza szolgálatára lehet. Pl. 
az asszonyok gyarapítsák a lakosságot, a férfiak a haza becsülését… a költők ontsák a ha-
zafias verseket.” (Úgy legyen!) 

„A mi szemünkben nagy jelentőséggel bír a tárgy, ereklye, mely dicső régmúltunk tör-
ténetét és az idő vasfogát hordozza magában.” (Húzzuk ki!) 

„Ezeknek a verseknek a fajlistája igen gazdag.” (Óh, biológia!) 

„A szerelem olyan hatalmasan tündököl az élet létráján, mint amilyen magasan áll Eu-
rópa legmagasabb csúcsán a jég…” (Jaj!) 

„És a lehulló virág által eliramlik az élet is.” (Jaj…jaj!) 

„Vajda halála után a tájversek új formát öltöttek magukra…” (…hogy ne fázzanak?) 

„Élete kiégett, kétségbeesett, vegetatív a lelkiállapota.” (És az idegrendszere?) 

„Egy ember sem lehet tökéletes, vagyis mindenki hibázhat, így Isten is hibázott.” […] 

„Az impresszionista jegyek mutatkoznak itt be.” (Jó napot kívánunk, mi vagyunk az 
impresszionista jegyek.) 

„A vers lelkülete feldúlt, reménytelen helyzetű.” (Mint a dolgozatíróé!) 

„Azt hihetnénk, hogy Berzsenyi már nem tud megújulni, hogy megkapaszkodik a di-
csőséges múlt lábában, és nem lehet őt elszakítani.” (De mi erősek vagyunk!) 

(Istenről szólva Berzsenyi kapcsán:) „… a vele való személyeskedés háttérbe szorul.” 
(Pontatlan szóhasználat a tiszteletlenség oka.) 

„A testvérem mindig jobb volt nálam, de ez nem baj, mert én fiú vagyok.” (Lovagias 
mentség.) 
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„Olga egy eléggé jellegtelen szereplő, a mai „szőke nő” akkori megtestesítője.” (Sze-
rencse, hogy a szerzők nevét elhallgatjuk.) 

„A családfát tovább kell szaporítani…” (Mi lesz ebből?) 

Három kedves, eredeti szóteremtés: 
• „…hangos határozói igenevek (vijjogva, sírva)” 
• „A vadon szinte istenné nagyul.” 
• „Előfesti a versbe illesztett gondolati betétet.” 

Helyesírási őrület: „milyatt” = miatt 
Szótorzítás: „A falu a hegy aljában fekszett.” 

II. 
Friss „gyöngyszemek” az idei érettségi dolgozatokból. Úgy tűnik, hogy a „mondiká-

lás” gyógyíthatatlan gyermekbetegség. 

„…az egyik ámor ráült Lilla pillantására…’ 

„…a szerelmi nyilak Csokonait akarják »megviccelni«…” 

„A kedves ereje óriási, lénye mágnesként vonzza a »fém költőt«.” 

„Ha Lillája megmaradna…, a tél is meleg lenne, kedvese rózsakertként illatozna a ki-
etlen rét közepén neki. De nem! Nincs többé!…” 

[A boldogság:] „a bor, jázmin illata, a »zefir« titokzatos, varázslatos fénye.” 

„…megjelenik Lilla. Láthatjuk barna haját, azonban többet nem láthatunk belőle.” 

„Sajnálja, hogy beleszeretett Lillába, mert most csak fájdalma van tőle.” 

„Magányában egyetlen menekülési útvonalnak a kihalt, és kissé félelmetes erdőt látja…” 

„…két szerelmes fiatal piknikezik boldogságban, szeretetben.” 

„A harmadik strófában már a hasonlatokkal tűzdelt Lillára esküszik.” 

„Lilla érzéseivel virágoztatta a költőt.” 

„A »Jaj« szócska borút hint a vers további részeire.” 

„A Múzsák siettetik ki a helyiségből, nehogy a háremhez csatolják.” 

„Csokonai a kínok tengerében úszik, és könnyen belefulladhat…” 

Birkó Sándorné (I.) és Prokob Ildikó (II.) gyűjtése 
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Tanárok vallanak … a pályáról 

„Ahova gondolatban mindig 
visszatérhetsz” 

Elégedett ember vagyok, mert az iskolára mindig jellemző 
bensőséges légkörben taníthattam, és azzal foglalkozhattam, 
ami igazán érdekelt. E hosszú idő alatt olyan tanárokkal 
dolgoztam együtt, akiket értékes emberi tulajdonságaik, nagy 
tudásuk és lelkiismeretes munkájuk miatt nagyra becsültem – 
summázta a 35 éves pedagógus pályafutását Balogh Istvánné, a 
Krúdy Gyula Gimnázium kémia-fizika szakos tanára.  

Jól éreztem magam mindig a tanítványaim közt. Nehéz szívvel válok meg tőlük a 
mindenkori ballagáskor és most, mert sok ragaszkodást, őszinteséget, bizalmat kaptam tő-
lük. Nekem hobbim is a kémia feladatok megoldása. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a tanórán 
kívül is szívesen foglalkozzam a tehetséges gyerekekkel, akik velem együtt úgy gondol-
ták, hogy a bonyolult, összetett feladatok megoldása érdekes szellemi erőpróba. Jó volt 
velük bejárni a megoldáshoz vezető utat. Az eredmények nem maradtak el. Hat diákom 
jutott az Országos Középiskolai Tanulmányi verseny döntőjébe, s közülük három végzett 
az első tíz között. Helsinkiben a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián egyik „gyermekem” 
bronzérmes lett. 

A Krúdy Gyula Gimnáziumban tanít annak alakulásától. A következő tanévben nyug-
díjasként már csupán néhány órában, ám változatlan intenzitással igyekszik minél több 
gyerekkel megszerettetni tantárgyait, melyek a televíziós vetélkedők tanúsága szerint sem 
tartoznak a kedveltek közé. Örömmel újságolja, hogy mikor egyszer órán erről beszélget-
tek, egyik diákja tiltakozva mondta, osztályuk 90 százalékára ez nem érvényes. 

Nem volt könnyű feladat az okos gyerekeket tanítani, mert igazán nehéz kérdéseket 
csak ők tudnak feltenni – folytatta emlékezéseit. Hálásan gondolok vissza ezekre a próba-
tételekre, mert hozzásegítettek ahhoz, hogy igényes legyek a saját munkámmal szemben. 
Pedagógiámnak szerves része a becsületességre, toleranciára, egymás iránt érzett felelős-
ségre való nevelés, az órán kívül is elengedhetetlen „mérés, értékelés, minőségbiztosítás”. 

Családom mindig biztos hátteret jelentett. A férjem agrármérnök, a fiam biológus, s most 
ösztöndíjasként Malmőben él. A lányom orvos. Szívesen vagyok három unokámmal is.  

Remélem, hogy tanítványaim nem sodródnak el ezután sem mellőlem, később is meg 
tudom őket szólítani, és meg tudom őket érteni. Majd újabb érettségi találkozókon eleve-
nítjük fel az emlékezetes pillanatokat, a közös élményeket: hogy füstölt órákig a Pista ke-
ze a foszforoldattól, mennyire rémült voltam, amikor elhittem, hogy Attila evett órán a 
naftalinból, hogy vártam vissza a tátrai túráról azokat, akik tornacipőben külön utat vá-
lasztottak. 

Elérzékenyül, mikor az ideális iskoláról szóló kedvenc idézetét olvassa: 
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„Ez egy olyan hely, ahol arra bíztatnak, hogy önmagad légy. A legjobbat várják el tő-
led, és otthon érzed magad benne. Ez egy olyan hely, ahova gondolatban mindig vissza-
térhetsz. Ez egy olyan hely, ami a jelenben él és a jövőbe tekint.” 

A pályaösszegző szép szavak – részben – az önkormányzati kitüntetés átvétele után ké-
szült riportban hangzottak el. Ezt egészítette ki tanárnő, és így lett a tiszteletet ébresztő 
pálya képe meghittebb és teljesebb. A Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa kitüntetéshez szív-
ből gratulálunk. Sok nála kopogtató tanítványt, élménygazdag osztálytalálkozókat, szemé-
lyes boldogságot, szép időket kívánunk: 

a diák – és felnőtt krúdysok 

Ember lenni mindig… 
Szeretettel köszöntöm Háhn Ferenc Tanár urat, riport-

alanyomat, akit azok is ismernek és tisztelnek, akiket nem 
tanít. 

Kedves Tanár úr! Gratulálok az „Arany Katedra” díj-
hoz. Egy tanár pályafutásának alighanem ez lehet a csúcs-
pontja. Hogyan fogadta Tanár úr ezt a szép, rangos kitün-
tetést? 

Aki pedagógusként dolgozik, életének jelentős részét 
egy iskolában, egy tanteremben, egy katedra mögött tölti 
el. Az ifjúság nevelése és oktatása során törekednie kell a 
jobbra, tenni a hivatott dolgait; erejének és tehetségének 
megfelelően. Öröm és megtiszteltetés számomra munkám-
nak ilyen magas szintű elismerése. A hely, ahol ezt elértem, megnyugtató és kedves szá-
momra, ahová mindig szívesen térek be. 

A pálya végén biztosan tudható már, hogy jól döntött-e, mikor fiatalon pályát választott. 
Voltak-e más irányultságai? Hogy látja most? 
Az emberek különböző adottságokkal, tulajdonságokkal születnek, és más belső hang 

vezérli az életüket. Az egyes hatásokat másképpen fogadják be. Vannak amikre belső én-
jükből adódóan fogékonyak, vannak amikre kevésbé. Fontos, hogy olyan környezetben él-
jenek, olyan emberekkel találkozzanak, akiknek egyes cselekedetei példaként szolgálhat-
nak. 

Az iskolában a reál tárgyakat könnyen tanultam, de nagyon szerettem a történelmet is. 
Ezek közül a matematika tudott lekötni leginkább. Úgy éreztem, ezen a területen vagyok a 
legtöbbre képes. 

Sorsom alakulásában sokat köszönhetek hajdani iskoláimnak, tanáraimnak. Pályám so-
rán örömmel végeztem a munkámat. Úgy érzem, jól döntöttem. 

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a matematika ne legyen a diákok „mumusa”? 
Korunk rohanó társadalmában egyszerre akarunk megoldani több feladatot a lehető 

legrövidebb időn belül. Így viszonyulva egy probléma megoldásához, nem valószínű, 
hogy sikerül. Eredményesen tanulni csak nyugodt körülmények között, kellő figyelemmel, 
alapvető ismeretek birtokában lehet. Megfelelő hozzáállással, a fokozatosság elvének be-
tartásával bekövetkezhet a siker élménye. 
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Mondják, a jó pap holtig tanul. Volt-e olyasmi, amit esetleg diákoktól tanult? 
Munkája során a tanár általában nem előadást tart, hanem problémákat beszél meg, 

feladatokat old meg. Nincs két egyforma óra, nincs két azonos osztály. A közös munka 
során jobbnál jobb megoldásokkal, ésszerű javaslatokkal, kérésekkel, kérdésekkel találko-
zik a tanár. Az a jó óra, amikor hagyja az ember tanítványait kibontakozni. Így természe-
tesen a tanár is tanul. 

Változtak-e a gyerekek az évtizedek alatt? Miben? 
Az ember környezete, az ember iránti elvárások változnak, így felnőtt és gyerek egy-

aránt változik.  
Alapvető adottságait, természetét tekintve nem. 
Igénylik az emberséges bánásmódot, jóindulatú segítséget, becsülik a tisztességes 

munkát, melyek szükségesek ahhoz, hogy önmagukat megvalósíthassák, hogy érezzék, 
nem hiába élnek. 

Pályafutásának hányadik állomása a Krúdy Gyula Gimnázium? Hogyan emlékezik 
osztályaira? Milyen kiemelkedő eredményei voltak tanítványainak? 

Az egyetem elvégzése után a Vasvári Pál Gimnáziumban kaptam kinevezést 1964-ben. 
1969-ben épült egy új épület számunkra. Ide költözött át az akkori Vasvári Pál Gimnázi-
um kb. 80%-a, mely végül Krúdy Gyula nevét fölvéve új iskolaként működött tovább. 

Gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam, összesen kilenc osztályom volt. Osztályfő-
nökként teljesebbé válik az ember munkája, jobban és más oldalról is meg lehet ismerni a 
tanulókat. Problémáikat, életük alakulását inkább figyelemmel lehet kísérni. Nagyobb fe-
lelősséggel, több munkával, de több örömmel is jár ez a megbízatás. 

Minden osztály más, más módon lehet velük megtalálni a közös hangot. Talán az első 
és az utolsó az, amelyért többet izgul az ember, akarja, hogy a kezdet és a vég egyaránt jól 
sikerüljön.  

A szülő és tanuló számára legfontosabb a felvételi vizsgákon való eredményes szerep-
lés. Ezen a téren az iskola hírnevének, színvonalának megfelelő szép eredményt értek el 
tanítványaim. 

A közvetlenül ebben a témában nem érintett ember a versenyek eredménye alapján al-
kot véleményt. 

Legkiemelkedőbb eredményei tanítványaimnak: 
OKTV: fizikából országos 10. helyezés 
OKTV: matematikából országos 8. helyezés 
Mikola Sándor Fizikaversenyen országos 9. helyezés 
Arany Dániel Matematika Verseny: országos 8. helyezés 
„Ki miben tudós” fizika versenyen országos 4. helyezés 
„Ifjú Mérnök Fizikus” versenyen országos 2. helyezés 

Szeptembertől kevesebb órája lesz Tanár úrnak, hiszen nyugdíjba vonul. Mivel fogja 
tölteni a felszabaduló időt? 

Korom előrehaladtával olykor időzavarban vagyok. Bizonyos feladatok elvégzésére 
mintha több időre lenne szükségem. Nem hiszem, hogy gondot fog okozni szabad időm 
hasznos eltöltése. Szeretek olvasni, kertészkedni. 

Mit tart a legfontosabb emberi értéknek, mit javasol, mire figyeljünk, ha kilépünk abba 
a bizonyos „nagybetűs” Életbe? 

Jól sáfárkodjatok adottságaitokkal, tehetségetekkel embertársaitok és hazánk javára. 
Ballagási meghívóm jelmondata sokszor cseng fülembe: 
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„Nemes önbizalom, de ne az önhittség, 
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben.” 

(Arany János) 
Ez vezéreljen Titeket is! 

A jó tanácsot megszívleljük. Minden volt és még aktív krúdys nevében köszönjük a bal-
lagási ünnepélyek szervezését, azt, hogy biztos kalauzunk volt a számok útvesztőiben, hogy 
precízséget, fegyelmet tanulhattunk tanár úrtól. Jó egészséget, szép nyugdíjas napokat, 
szíves emlékezést, derűs találkozásokat kívánunk. 

Décsi Melinda 
10. b 

Neveljünk szeretettel és értelemmel 
XXI. század – két veszélyes kulcsszóval. Siker és extázis. Az első a felnőtt társadalo-

mé, a második a fiatalok egy csoportjáé. Amíg az első meg nem tisztul a kétes „fogalom-
hadtól”, mely kíséri, addig a második egyre több tragédiát szülhet. Amíg a felnőtt nemze-
dék nem a mindent-megbeszélést, az elfogadást, a melegség-nyújtást tűzi ki maga elé szü-
lői célként, addig a fiatalok egy része kitágult pupillával, disco-őrületben, felajzottan az 
extázist hajszolja... 

A szülő-lét csoda. Akkor ha: „a gyerek nyugodtan támaszkodhat az alapvető elfoga-
dásra és szeretetre, ha belsőleg szabad, hogy felfedezze a világot, és fejlődését autonóm 
módon kövesse.” 

Alice Miller svájci pedagógus „fekete pedagógiának” nevezi azt a tevékenységet, 
amelynek fő célja a gyermek teljes engedelmességre való nevelése. Hisz a gyerek „belső 
építkezési terve” – ez mindenkiben ott van – tiszteletreméltó, s a gyereknek érezni kell, 
hogy a nevelő érzelem az ő igényeire alapoz, s ha ezt érzi, boldog lesz. 

Legyünk hát nagyon figyelmesek és nyitottak. S egy-egy ellentmondásos, nehéz diák-
ban is lássuk meg az értéket. Vadhajtásait, esetleges tiszteletlenségét szigorúan nyessük le, 
de exhibicionista vitatkozó-kedvében lássuk meg a különleges érettséget, a saját korosztá-
lyát is kritikusan (önkritikusan) nézni tudó tárgyilagosságát. Ezért illenek ide egy diákunk 
(Horváth Gábor) gondolatai: 

„Fecseg a felszín, s hallgat a mély.” – írja József Attila. Képzeljünk el egy ezoterikus 
mélységű óceánt, melynek felszínén parafa dugóként táncol az ember. Vannak parafa du-
gók, akiknek elegük lesz a fecsegő hullámverésből, és le-lebuknak szétnézni a mélybe. Ők 
lassan meg kívánják ismerni a mélység titkait, ezért elindulnak egy úton lefelé. Ez nagyon 
sokféle lehet. Lehet zen, lehet a Kabbala, lehetnek az evangéliumok. A lényeg az, hogy az 
úton felvérteződnek olyan tudással, hogy a befejezés ne tördelje őket darabokra. Azonban, 
ha létezik egy sokkal könnyebb út, ahol nincs szükség évekre, mert a pillanaton már is ott 
vagyunk a célnál, akkor sokan azt mondják, hogy jöhet. De lehet-e különleges, egyedi, 
ritka az, ami egy bélyeg formájában máris tiéd? Nem, ezek a kábítószerek ostobák, aho-
gyan használójuk is. A szándék s az élmény maga is csupán halovány utánzata az archai-
kusnak, sőt ezenfelül még telve is van különféle veszélyekkel.” 



A KRÚDY MŰHELYÉBEN 

 40 

Hogyan segíthetünk az önpusztító „bélyeggyűjtőknek”? „Csak szeressünk” és önnön 
hiteles, mindenre nyitott, nem csak rögzült mintákon alapuló világfelfogásunkkal adjunk 
példát... 

Tóth Józsefné 
tanárnő 

Tanárok vallanak … az Olvasás évében 

Megszűnik a külvilág 
Belépek a kedvenc könyvesboltomba. Amíg a régi szuterénből kialakított üzlet lépcső-

in ereszkedem le, elönt a jól ismert érzés: egyszerűen kellemesen kezdem érezni magam, 
megérzem a régi és új könyvek ismerős illatát, és tudom, most is találni fogok valamit, 
amitől megint kicsit más leszek.  

Nézem az ünnepi könyvhétre megjelent újdonságokat. Az írók, költők neve néha isme-
rősnek tűnik, de rábukkanok néhány új névre is. Aztán belelapozok egyikbe-másikba. Vajon 
sikerül-e újra valami gyöngyszemre bukkanni? Az utóbbi időben mintha javulna a teljesít-
ményem, és ismeretlen nevek mögött találom meg azt, amire igazán vágyom. Így ismerke-
dem meg Sorel Mihállyal és családjával, akiknek a története átível a XX. századon, tele tra-
gédiával, csodával és mély tanúságokkal. Vagy így jutok el a XVII századba, ahol a nehéz 
sorsú Lechmann Orsolyával élem át a nők determináltságát. Az ő történetüket olvasva ismét 
hinni kezdek az írott szó hatalmában, amely manapság mintha veszített volna erejéből.  

A baj csak az, hogy egyre kevesebb emberhez jut el a könyv. Hiszen sokkal egysze-
rűbb „lehívni a netről” azt, hogy ki volt Diderot, mint elővenni egy lexikont, ne adj isten 
elolvasni Az apácát. Könnyebb megnézni egy videokazettáról Az arany embert, mint bele-
feledkezni Jókai világába. „Nem a mi világunk, nem a mi stílusunk, nem a mi nyelvünk” 
védekeznek a tizenévesek. Pedig csak annyi a trükk, hogy rá kell érezni az olvasás gyö-
nyörűségére. Arra az izgalomra, ami akkor járja át az embert, amikor a kedvenc fotelje 
melletti asztalkán gyűlni kezdenek az elolvasásra váró új könyvek; amikor egy bögre teá-
val végre letelepedhetünk, kezünkbe vesszük az elsőt, és megszűnik a külvilág, csak te 
vagy és a történet.  

Az új könyvek mellett a régiek is az öröm állandó forrásai. Széjjelnézve a könyvespol-
con, szinte mindegyiknek a történetére emlékezem. Arra is, amit a lapok mondanak, arra 
is, ahogyan hozzám kerültek. Szilágyi István méltatlanul mellőzött remeke még az egye-
temista években szegődött mellém, kísér azóta is. Németh László és Örkény még régebbi 
szerelem, a gimnáziumi években találkoztam velük először, ám ha szükség van rájuk, az-
óta is a helyükön vannak. Nem is igazán értettem őket először, mégis megfogott a hangu-
latuk, az árnyalt nyelv, sokszor a humor. Másodszor, harmadszor olvasva új értelmet nyer-
tek a sorok, de az eredendő varázs mindig ott dolgozott a tudat mélyén, így lehettek több-
szöri olvasás után frissek és sokat mondóak. Vagy a gyermekkori könyvek, amelyekkel a 
vonzalom elkezdődött. Verne és Jókai, Andersen és Benedek Elek. És az édesanyám jut 
még eszembe, aki mindezeket a kezembe adta.  
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Nem tudom megróni azokat, akik a szépirodalom helyett a szórakoztató könyveket 
forgatják. Úgy gondolom, ha rákapnak a könyvekre, előbb-utóbb megtalálják a fajsúlyo-
sabb irodalmat is, és gazdagabb, tartalmasabb lesz a könyvektől az életük.  

Tóthné Kéner Beatrix 
tanárnő 

Magánmitológia 
(A Gyűrűk uráról) 

A mesék nemcsak gyermekeknek szólnak. Így ez sem, mely A gyűrűk urát fordító 
Göncz Árpád szerint „alighanem minden idők legnagyobb tündérmeséje”. Életre kelve 
ahhoz szegődik, akivel kölcsönösen „kiválasztották” egymást.  

Írója, John Ronald Reuel Tolkien a Biblia, a kelta és germán mondavilág alapján új 
mitológiát teremtett. Szerepel benne ősi motívumként a hatalom és végtelenség gyűrűje, 
az élet és lélek útja, a mindent látó szem, s a Fény és Sötétség örök küzdelme.  

A szerző tiszta szépséget teremt, mely még a durva sziklából faragott kincsőrző 
törpnemzedék képviselőjét, Gimlit is megindítja: „Féltem, hogy kínszenvedés vár rám a 
sötétben, s ez nem tartott vissza. De ha a fény és az öröm veszélyét ismertem volna, soha 
el nem jövök.” 

A tündevilágot nem kell széppé nemesíteni, hisz az magából sugározza a harmóniát. 
Életük az Erdő, boldogságuk a Dal, haláluk a Tenger. Hangjuk „fiatal és ősi, akár a Ta-
vasz, olyan hang, mint a boldog patakvízé, amely a dombok közt látta meg a ragyogó reg-
gelt, s aztán csörgedezve siet az éjszakába.” 

A hobbitvilág rajza a hétköznapiság poézise lesz, az otthonos világé. „Samu … ment, 
az ajtóhoz ért, sárgán világított bent a lámpa és égett a tűz; és kész volt a vacsora, csak őrá 
vártak. És Rozi bevezette és hellyel kínálta a karosszékében, s a kis Elanort az ölébe rakta. 

Ő meg mély lélegzetet vett, s így szólt: 
– Hát, hazaértem.” 

A fapásztorok (entek) az idő aján-
dékát, az ezerráncú göcsörtös, nehézkes-
óvatos szépséget rejtik magukban. Ők 
„az Óidők roppant erdeinek megmaradt 
bástyái, s bennük, mikor az ember még 
szunnyadt, az ősszülöttek barangoltak.” 
A beszédük is olyan, mint az örökké 

burjánzó növényi lét: neveik ráérősen mindent elmondanak, ami viselőjükkel történt, 
olyanok, „mint az idő sora”. Maguk nem változnak, ám a világ visszavonhatatlanul 
„hamarivá” válik körülöttük. 

S hogy mi a halál ajándékával megáldott-megvert ember sorsának szépsége! Talán a 
küzdelem méltósága és a bölcsesség fátyolos derűje. 

A sorsát mindenki maga választja meg, bár előre nem látható, hogy pontosan merre 
vezet az út. A választás, vállalás és lemondás. A fiatal hobbitok a terített asztal és vetett 
ágy lomha kényelmét adják fel „pusztán” barátságból, hogy a valóságban ráleljenek a még 
épp hozzájuk mért feladatra. Arwen, a tünde Aragornt, az embert választja, és a rövid bol-
dogságért halhatatlanságával fizet, akárcsak Vörösmarty Tündéje. A névtelen, otthona-
nincs Vándor, akinek minden közegben újra meg kell küzdenie az elfogadásért, előttünk 
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válik küldetéses emberré (Arathorn fia Aragornná), majd sziklafenségű királlyá, aki baráti 
közelségben is maga az elérhetetlen távolság. A Sors talán Frodóval, a „tündebaráttal” bá-
nik a legszeszélyesebben. Gyűrűhordozóvá teszi, aki vékony láncocskán hordozza – von-
szolja magával a világ szabad népei által ráruházott terhét, a hatalom gyűrűjét, miközben 
hatalma legföljebb csak önmaga fölött lehet. Kiválasztott lesz – a szüntelen gondra. Fele-
lőssége – a világ sorsa függ minden lépésétől – magányra ítéli. Egyéniségét hiába tette 
nemessé a megpróbáltatás, a Végzet hegyének katlanánál rá kell döbbennie esendőségére. 
Küldetése végeztével pedig „eltűnik” egykori ünneplői szeme elől, mint egy tünde, pedig 
csak a felejtés terítette rá szürke köpenyegét. A gyűrű terhétől megszabadult, de az életé-
től nem. Nem a világ fáj benne, csak önmaga. „Más volt a világ” – sóhajthat együtt a tün-
dékkel és entekkel, vizekkel és szelekkel, mígnem hajóra száll a szépek népével, s alakját 
örökre eltakarja a Tenger görbülete. 

Az Útról szól Bilbó és Frodó vándordala is: 

„Indul a küszöbről az út: 
ha nem vigyázol, elszelel; 

felöltöm én is a sarut, 
gyerünk utána, menni kell, 

utak találkozása vár, 
futok, a lábam bizsereg – 

csak ott lehetnék végre már! 
Aztán hová? Ki mondja meg?” 

Mindenki története mese: életmese. 
„Valamikor azt hittem, hogy azok a cso-
dálatos régiek azért indultak útnak…, 
mert nyugtalanok voltak, az élet meg egy kicsit unalmas… De a regékből végül is nem ez 
derül ki…, hanem hogy hőseik úgy csöppentek bele…, arra vezetett az útjuk…mindig lett 
volna alkalmuk, hogy visszaforduljanak…, csakhogy ők nem fordultak vissza…s mi 
ugyanazt a mesét éljük.” 

A regény hangulatát minden mesei üdesége ellenére is furcsa szomorúság lengi be: a 
mulandóságé. Az Egy-gyűrű hatalmával megszűnik a tünde gyűrűké is, ahogyan a  Jó-
nak sem lehet jelentősége a Rossz nélkül. Örökre elhagyja Középföldét Gandalf és 
Frodó a tündékkel, a végtelen erdőkben eztán már csak a szél énekel. Lassan minden, 
mi él, búcsúzik… „Aztán – írja Márai – a szomorúság egy váratlan pillanatban beborítja 
csodálatos ezüstszürke ködével… a világot, s minden nemesebb lesz … A dolgok sej-
telmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak lesznek ebben a nemes ködben és gyöngyszínű 
derengésben”. 

A trilógia alakjai, cselekménye és dalai az ősi mitikus és az alkotói fantázia összehaj-
lásából keltek életre. Tolkien mitológiájának múltjába mesék-regék-dalok sorain lépeget-
ve szállhat alá az elolvasó. S a mesei múlt talán rövid időre igazi jelenné lesz – bennünk. 

„Nyugaton az éj alján a napok 
árnyra csusszantak rendre, hűsen. 

Hajdan-volt tűz füstjét-hamuját ki őrzi meg? 
S ki látja a visszaáradó tenger vizén az éveket?” 

Prokob Ildikó 
tanárnő 
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Tanári jelentés … a minőségről 

Volt egyszer a „Minőség”… 
Iskolánkban a 2001/2002-es tanévben elkezdődött a Comenius 2000 Közoktatási Mi-

nőségfejlesztési Program kiépítése.  
Ezt a modellt kifejezetten iskolákban történő alkalmazásra tervezték. Bevezetése több 

lépcsőfokban valósul meg, és mintegy másfél éves időszakot ölel fel teljes kiépítése. So-
kan megkérdőjelezték és kérdőjelezik még ma is ennek hasznosságát. Hiszen napjainkban 
az iskolák ezernyi problémával küzdenek, s jogosnak érezhetjük a kételyt, hogy vajon 
megoldhatja-e, de legalábbis enyhíthet-e gondjaikon egy olyan minőségbiztosítási rend-
szer bevezetése, amelyet az iparban már jól működő vállalatok alkalmaznak működésük 
tökéletesítése érdekében?  

Ezen kérdések mellett a mi iskolánkra vonatkozóan még egy további is megfogalma-
zódott. Egy, az anyagi problémáktól eltekintve igazán jól működő gimnáziumnak vajon 
mit segíthet ez a modell? Érdemes-e megpróbálkozni vele, vállalva az ezzel járó többlet-
terheket, és a hatalmas adminisztrációt?. 

Kétségtelen, hogy a munka, ami vele jár nem kevés, és nem is tudja megoldani vala-
mennyi létező gondunkat. De ha „csak” annyit érünk el vele, hogy felszínre kerül egy-két 
eddig szőnyeg alá sepert probléma, s ennek megoldása érdekében párbeszéd indul meg az 
érdekelt partnerek között: pl. tanár-diák; tanár-tanár; szülő-tanár stb., azt hiszem, ez már 
nem kis eredmény. Természetesen cél lehet az is, hogy visszaigazolást kapjunk a már 
meglévő, jól működő dolgainkról, s megerősítést nyerjünk ezáltal. 

Az első lépcsőfok a tantestület által elvégzett „nyitott önértékelés” volt. Tréning kere-
tében, mi tanárok csoportokat alkotva szimuláltuk egy-egy partnerünket, – önmagunkat; a 
diákokat; a szülőket; a fenntartót; és a megelőző iskola fokozatot – s feltérképeztük az 
adott partner által iskolánk vélt gyengeségeit, illetve erősségeit, valamint megpróbáltuk 
megfogalmazni iskolánkkal szemben feltételezhető elvárásait is. 

A feladat nagyon érdekes volt, mivel ez az önértékelés alkotta a később elkészített 
kérdőív alapját, s hogy helyzetértékelésünk mennyiben volt helyes, azt a kérdőívekre adott 
válaszok mutatták. 

A második lépcsőfok magának a kérdőíveknek az elkészítése és feldolgozása volt. Va-
lamennyi partner körében végeztünk felmérést. A közvetlen partnereinket kérdőíveken ke-
resztül szólítottuk meg, a közvetettekkel pedig interjúkat készítettünk. 

A kérdőívekben három csoportba foglaltuk az állításokat, kérdéseket. Az első csoport-
ban az iskola erősségeire vártunk visszajelzést oly módon, hogy egy-egy állítást kellett 1-
5-ig értékelni. A második csoportban az iskolánkkal szemben feltételezett elvárásokra 
kérdeztünk rá úgy, hogy egy-egy kijelentést kellett rangsorolni fontossági szempont alap-
ján. A harmadik csoport gyengeségeinkre kérdezett rá. A megfogalmazott kérdésekre az 
elégedett; nem elégedett; nem tudom eldönteni válaszokból kellett a partner szerint leg-
megfelelőbbet kiválasztani. Valamennyi csoport után lehetőséget adtunk nyitott kérdés 
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formájában megfogalmazni azokat a gyengeségeket, erősségeket, elvárásokat, amik a 
partnerek szemében még fontosak, de a felsorolásból esetleg kimaradtak. 

A kérdőívek összegzése után kiemeltük az adott csoportokból azokat a megállapításo-
kat, felvetéseket, amelyek további velük való foglalkozást igényeltek. Összességében a 
felmérés megerősített bennünket abban, hogy iskolánk helyzetét helyesen térképeztük fel, 
hiszen az általunk erősségeinknek gondolt tényezők valóban magas átlagokat kaptak, a 
gyengeségeinknek vélt területekre pedig partnereink is rámutattak. A hozzánk intézett el-
várások szintén egybeestek az általunk elgondoltakkal. 

A munka nagyobb része azonban ezután következik. Hiszen a legalacsonyabb értéke-
ket kapott erősség talán mégsem igazi erősség, azaz lehetne rajta javítani, vagy a nagyon 
magas pontszámot kapott gyengeségek valóban olyan gyengeségeink, amit mindenképpen 
érdemes lenne pozitív irányba megváltoztatni.  

A diákokat talán azok a területek érdeklik legjobban, amit az általuk kitöltött és fel-
dolgozott kérdőívek problémaként tártak elénk. Ilyenek például: A tanárok és diákok kö-
zötti kapcsolat –legalábbis a kapott pontok alapján- nem elég humánus??… A taneszkö-
zök használata az órákon nem kielégítő. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a szü-
lőknél erősen sérelmezett helyettesítések hiányára a diákság valahogy nem panaszkodott. 
Erőteljes elvárásként fogalmazódott meg viszont szülők és diákok körében egyaránt a do-
hányzás megszüntetése, vagy legalábbis megfelelő keretek közé szorítása!!!  

A diákság körében a sportrendezvények, azon belül is a huszonnégy órás kosármeccs 
és a DÖK által szervezett programok a legnépszerűbbek –derült ki a nyitott kérdések fel-
dolgozása kapcsán. Nagy elismertség illeti a DÖK munkáját, amely már több éve igen 
magas színvonalú. 

A kérdőívek feldolgozásának meglehetősen monoton munkáját szerencsére megszakí-
totta néhány derűs pillanat, melyet a diákok egy-két releváns ötlete okozott: Vizsgázzanak 
a tanárok is! Legyen napi két testnevelés óra!  

A következő tanévben kezdődik az érdemi munka, amikor is a feltárt bajok, problémák 
megoldását keressük. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a megoldások néha különböző 
érdekek összeütközését is eredményezhetik. 

De nemcsak az jellemez egy jól működő közösséget, hogy a benne élők hangulata 
mennyire kellemes, hanem az is, hogy az esetleg felmerülő kérdésekre, hogyan tudja 
megkeresni a válaszokat, milyen gyógyszert talál a bajokra, és ehhez a közösségben élők 
mennyire tudnak partnerként viszonyulni. A mi iskolánk eredményes, jó iskola, melyben 
valamikor tanultam és most tanítok, s melynek teljes lelkemmel elkötelezettje vagyok. De 
lehet jobbá tenni!  

Ehhez várom valamennyiőtök segítségét az elkövetkező években! 

Ákos Zsuzsa 
tanárnő 
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Vendégjárás 

Ein Besuch in Deutschland 
– avagy látogatás Németországba 

Schülerin: A 2001. szep-
tember 21. és 30. közötti idő-
szakban a Krúdy Gyula Gim-
názium 20 tanulója valamint 
két kísérőtanárunk Bereczki 
Szilveszterné és dr. Szabó Jó-
zsefné Németország Észak-
Rajna – Westfalia tartományá-
ban az erkrathi Hochdahl Gim-
náziumban vendégeskedett. A 
két iskola kapcsolata 12 évvel 
ezelőtt − a vasfüggöny idősza-
kában − még azzal a céllal in-
dult, hogy az európai változá-
sokhoz egymás megismerésé-
vel hozzájáruljunk… A jelen-
legi közös tevékenységünk az 
egységes európaiság jegyében 
zajlik. 

Lehrerin: Tudtuk, hogy nem csupán kirándulásról, hanem inkább anyanyelvi környezet-
ben tett nyelvvizsgáról lesz szó, de ez a gyerekek lelkesedésén semmit sem változtatott. A 
buszozás által okozott fáradalmakat hamar elfeledtette a német fogadtatás izgalmas pillana-
ta. A kísérőtanárok „lerázása” után a gyerekek a fogadó családoknál töltötték a hétvégét.  

Schülerin: Félve szálltunk be az idegen autókba, még nem tudtuk, mire számíthatunk. 
Kisebb-nagyobb nehézségekkel, de szerencsére mindenki meg tudta értetni magát. A csa-

ládok minden tőlük telhetőt megtet-
tek, hogy jól érezzük magunkat. 
Mind a diákok, mind az iskola a leg-
különbözőbb programokkal állt elő, 
hogy az együtt töltött hét minél kelle-
mesebben teljen el. A diákok szer-
vezésében különböző szórakozóhe-
lyeken, vidámparkban jártunk, sőt 
néhányan még hoki meccsen is vol-
tak. Körülnéztünk Düsseldorfban, és 
jellegzetes német házibulikban vet-
tünk részt. 

Egy csoportkép a német tanárokkal, diákokkal 
és persze velünk 
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Hétfőn sajnos Németországban is az iskolapad az első „pihenőhelye” a diáknak. Itt le-
hetett volna kiheverni a hétvégi fáradalmakat, de nehogy hiányérzet kínozza a nebulót, a 
„Lehrerinek”gondoskodtak rólunk. 

Lehrerin: Két projekten dolgoztak a gyerekek. A művészeti csoport térképek, fotók, 
rajzok segítségével, montázskészítéssel próbálta bemutatni saját hazáját. Az internetes 
csoport Aachen, Köln, Essen neveze-
tességeit ismertette a hálózatról gyűj-
tött anyagok segítségével, majd a ma-
gyar gyerekekre még egy kis fordítási 
munka is várt. 

Kedd délután busszal Kölnbe ki-
rándultunk. Nagy teljesítmény volt a 
dóm harangtornyának megmászása 
(keskeny csigalépcsőkön 157 m ma-
gasságra törtünk). 

A szerda végre tanításmentes nap 
volt, ugyanis egész napos kirándulást 
terveztünk Aachenbe, Essenbe. Út-
közben megálltunk egy külszíni barnaszénbányánál. Azt hiszem, sokunk számára ez volt 
az első „bányászati élmény”, bár a bányamúzeumban tett kétórás séta után már valamiféle 
szaktudást is magunkénak mondhattunk. Essenben és Aachenben a város építészeti neve-
zetességeivel, a dómmal ismerkedtünk.  

De a nap még tartogatott meglepetést számunkra: a határ újabb átlépése után belga 
földön folytattuk utunkat. Hohen Veen lápos természetvédelmi parkjában sétáltunk, „él-
veztük” a csontig hatoló hűvös szelet, ami garantálta a másnapi megfázást. De ami ezután 
következett, az feledtette ezt a kis kellemetlenséget. Felkerestünk egy nyári bob pályát, 
ahol bebizonyíthattuk bátorságunkat és járművezetői képességeinket. Profi bobosokhoz il-
lően kétszemélyes bobbal vágtunk neki a szédítő mélységnek, és „bátorságunkat” bizo-

nyítva szüntelen sikítozások 
közepette értünk célba, nem kis 
megkönnyebbülésünkre. 

Schülerin: Az utolsó két 
nap gyorsan eltelt, készültünk a 
búcsúestre, a szereplésre. 

A művészeti projektek be-
mutatását közös éneklés követ-
te, majd a jó hangulat egy szó-
rakozóhelyen folytatódott. 

A sok szép élmény mellett 
német nyelvtudásunk is gyara-
podott egy kicsit, és talán életre 
szóló barátságok is szövődtek. 
Jövőre legalább olyan nagy 

szeretettel várjuk vissza a német tanulókat, mint ahogyan ők fogadtak minket. 

Lehrerin: Bereczki Szilveszterné 
Schülerin: Heim Judit 6/V. 
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Vendéglátás 

Jöttek, láttak, gyarapodtak 
Csütörtök délben sok tanár és diák pillantgatott egyre sűrűbben a bejárati ajtó felé, ha 

megcsörrent egy-egy telefon, izgatottan kérdeztük egymástól, hogy „ők azok, hol járnak, 
mikor érnek ide”? És végre 
délután 2 óra körül – Farkas ta-
nár úr felvezetésével – begör-
dült a várva-várt dán busz a 
vendégtanárokkal és diákokkal, 
akik ha nem is túl frissen és ki-
pihenten (hiszen másfél napos 
utazás állt a hátuk mögött), de 
nagy szeretettel fogadták az 
üdvözlésükre rendezett kis kö-
szöntést a könyvtárban, és ebéd 
után végre mindenki találkoz-
hatott a néhány napra szállást 
és otthont adó „új családjával”. 
Rövid „pihi” után a Bem József 

Általános Iskolában találkoztunk újra, ahol megcsodálhattuk a dánok által évente egyszer 
előadott nagyszabású torna-show néhány emberre átalakított kivonatát, amely nagyon lát-
ványos volt. Az estét saját ebédlőnkben folytattuk egy kis magyar folklórral, majd a táncház 
után csillapítottuk egyre növekvő éhségünket. Pontosabban szólva mi magyarok csillapítot-
tuk, de a dánok…? Ők 
talán jobban vigyáznak 
az alakjukra. Amennyi-
ben információim nem 
csalnak, a fiatalság az 
est hátralévő részét egy 
helybeli szórakozóhe-
lyen töltötte (no com-
ment).  

A pénteki nap óralá-
togatással indult, majd a 
suliban elköltött ebéd 
után a tiszaújvárosi me-
legvizes strand felé vet-
te útját a brigád, ahon-
nan jól kiázott végtag-
okkal tértünk haza, de mire este újból buliba „kellett” menni, ennek és a fáradságnak már 
nyoma sem volt.  
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A szombati napunkat a Zemplénnek szenteltük, úti célunk a fűzérradványi kastély, a 
fűzéri vár és Sárospatak volt. A fűzéri hegy megmászása kicsit lemerítette a társaságot, de 

a pataki vacsorának már nagy buzgalommal 
látott mindenki. Aztán este újból „buli”.  

A vasárnapi programját mindenki szaba-
don, a vendégek kérésének megfelelően pró-
bálta alakítani. Sokan a Vadasparkba látogat-
tak el, jó néhányan pedig a Plázában bóklász-
tak és vásárolgattak. A dánok nagy érdeklő-
déssel válogattak a drágábbnál-drágább ma-
gyar árucikkek között, és kitörő lelkesedéssel 
csaptak le a legfeltűnőbb és legszínesebb da-
rabokra. Az estét mindenki a családdal töltöt-
te. Mindeközben a tanárok Szatmári köruta-
zást tettek, végül Tarpán ismerkedtek a szil-

vapálinka készítés-fogyasztás és a szárazmalom több száz éves rejtelmeivel. 
Hétfőn utolsó erőinket összeszedve a Hortobágyra látogattunk. A lovaglás lehetősége 

már jó előre felcsigázta vendégeinket, bár erre végül igen kevés lehetőség nyílt. A tört 
magyarsággal idegenvezető német anyanyelvű hölgyet még mi magunk is alig értettük 
meg, így nehezen sikerült átültetnünk angolra míves mondatait a szürkemarhák és rackák 
természetrajzáról. Láttunk pusztaötöst, karikás ostort pattogtató „csikósokat”, gémeskutat 
és a nagy pusztát. Az erősen „megrázó” pusztakocsikázás után felpattantunk az álomba 
ringató buszokra. És ha este, akkor ismét BULI!!! 

A keddi nap már a búcsúzkodás jegyében telt. Polgármesteri Hivatali fogadás, utolsó, 
hiányt pótló vásárlások, ebéd, majd a könnyes búcsú. A mieink még egy utolsó kísérletet 
tettek a busz feltartóz-
tatására, de kevés siker-
rel. Nem távoztak 
azonban nyomtalanul. 
Valami azért itt maradt 
belőlük; a szabad, szer-
telen, gyermeki, korlá-
tokat nem tűrő szabad-
ság-megnyilvánulásuk-
ból, az összetartozásu-
kat minden körülmé-
nyek között kimutató 
kézfogásokból, ölelé-
sekből, karolásokból, a 
tanárok toleranciájából. 

Remélem, mi is ott 
maradtunk bennük valamilyen módon, akár a naplófeljegyzéseikben vagy a fényképeiken, 
és nem utolsósorban az emlékeikben.  

Spisák Krisztina 
tanárnő 
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DÖK 

Egy hosszú nap 365 perce 
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Krúdyák-szemezgető 

Krúdyák-ajánló 
Gyakran felmerülhet a kérdés, hogy mi is az iskolaújság, – mint olyan – haszna. Csak 

gondoljatok bele, a Krúdyák nem tartalmaz környezetszennyező anyagokat, nem károsítja a 
szervezetet, nincsenek mellékhatásai, nem hagy nyomot a ruhán, nem engedi át a kellemetlen 
illatokat. Tökéletesen alkalmazható továbbá olvasás céljából, de ez mindössze egy a milliónyi 
lehetőségből. Például sült krumpli alá helyezve megvédi a tálat, amit pont emiatt nem kell 
majd elmosogatni, ebből kifolyólag több időd jut családodra, barátaidra. Nincs mivel megken-
ni a vajaskenyeret? A Krúdyák megoldja a problémádat, méghozzá a makacsabb foltokkal is 
elbán, már 40 fokon. Ráadásul klinikai tesztek sora bizonyította, hogy akár négyszer tovább 
tart bármi más újságnál. Kicsi és könnyen kezelhető. És még csak nem is hizlal! Na most te-
gyétek fel magatoknak a kérdést: hát nem megéri azt az öttvennyóc forintot. 

A Krúdyák vény nélkül kapható, DÖK-tagoknál, dillereknél! 

Kerék Dániel 
6/I. 

Horoszkóp (komolytalanul) 
februári szám 

KOS: A csillagok egy kis plusz zsebpénzt 
ígérnek. A Jupiter és a Mars állása pedig 
arra enged következtetni, hogy a csíkos és 
a kockás ruhadarabok közt feszültség vár-
ható. 

* 
BIKA: Reszeld le a szarvaid hegyét, és tégy 
jót valakivel. A keddi napok nem sok jót 
ígérnek, de szép hónapok elé nézel, és ne 
aggódj, azt a két hármast könnyen kijavítod! 

* 
IKREK: Barátoddal (barátnőddel) jól ala-
kulnak a dolgok. Ha pedig döntened kell 
egy fontos kérdésben, kérdezd meg a 
szomszédodat, mert az igazság odaát van.  

* 
RÁK: Félre a depit, légy hepi! Légy sze-
rény, és ha választanod kell a lila és a piros 

naci között, a pirosat válaszd, de ne lila 
felsővel. 

* 
OROSZLÁN: Érzelmekkel teli, csöpögős 
hónapok elé nézel, legalábbis a csillagok 
szerint. Éreztesd családoddal, hogy fonto-
sak számodra: ajándékozz! Tudod, jobb 
adni, mint kapni, meg hasonlók. 

* 
SZŰZ: Kényeztesd magadat egy forró für-
dővel. Ha lány vagy, csalódnod kell vá-
lasztottadban, de ha sokat mászkálsz 
plázák, játéktermek, szórakozóhelyek és 
koncertek környékén, majd csak belebot-
lasz egy helyes srácba. 

* 
MÉRLEG: Életed majdnem gyökeresen 
megváltozik, de az utolsó pillanatban meg-
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gondolja magát. Ne lepődj meg, ha valaki 
meglep valamivel pénteken délben. Ja, és 
nehogy horrorfilmet nézz, mert az idegeid 
ebben a hónapban elég labilisak lesznek. 

* 
SKORPIÓ: Unatkozni fogsz, és keresel 
magadnak egy hobbit. Elmélyülten büty-
kölsz és feltalálod az örökégőt. Te leszel a 
középpontban, sok pénzt ígérnek a talál-
mányodért, alig győzöl válogatni, a naptá-
rad hónapokkal előre tele van írva, de ak-
kor felébredsz. Tanulj sokat! 

* 
NYILAS: Ámor nyila eltalálta a szíved, és 
egy meghitt asztal a menzán ideális szín-
hely a vallomáshoz. Ja és csütörtökön má-
sodik órára egy ötös van megírva. 

* 

BAK: Semmiképpen ne szólj bele olyas-
mibe, amihez nem értesz, mert tudod: ne 
másszon fára aki nem tud úszni, mert elüti 
a villamos (hogy ez hogy jön ide?). Fog-
lalkozz többet a húgoddal! 

* 
VÍZÖNTŐ: Önts tiszta vizet a pohárba 
(elvégre ez a foglalkozásod), és légy őszin-
te mint mindig. A suli nagyon meg fog iz-
zasztani, de a munkád gyümölcse édes 
lesz. Óvakodj a péntekektől! 

* 
HALAK: Neved ide vagy oda, kerüld a vi-
zet (na, azért zuhanyozhatsz néha!). Ne ha-
nyagold el a családodat és ne pánikolj, idő-
vel minden probléma magától megoldódik.  

Nádasi Eszter 
6/I. 

Aranyköpések 
I. Február 

„Az atom állapotban van” – Izgatott? 
(alapállapotban van) 

∗ 
„Az elektród egységnyi koncentrációjú ol-
datban merül el.” 

∗ 
Kérdés: Hogyan különböztetnéd meg ké-
miai tulajdonságai alapján a benzolt és a 
ciklohexént?  
Válasz: A benzolnak sextett helye van? 

∗ 
Oktánszám: attól függ, hogy mennyi a ve-
gyületben az izobután heptánja? 

∗ 
„Testükön a gerinchúr életük végéig meg-
marad nekik.” 

∗ 
„Rágcsálók lehetnek farkos vagy farkat-
lanok.” 

∗ 

Felis catulus – Felis catus helyett. 

∗ 
Alvégnyílás – sejtalrés helyett. 

∗ 
A galandféreg feji vége eltorzult. 

∗ 
Az ember egyenesen változtatja a helyét, a 
majom pedig görbén.  

∗ 
Emlősök jellemzése: szaporodásuk lehet 
tojással, erszénnyel, méhlepénnyel. 

∗ 
A tesztoszteron a mellékherében tárolódik.  

∗ 
A hímivarsejt serdülését az FSH irányítja. 

∗ 
A mellső végtag felfüggesztő öve. 

∗ 
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A zárvatermők kettős megtermékenyítése 
kapcsán derült ki: a megtermékenyítéshez 
mindkét nemre szükség van.  

∗ 
Fejlábúak: fejükre nőtt a lábuk. 

∗ 

„A polipok életük nagy részében a tenger-
fenéken pihennek.” 

∗ 
Ajánlanám figyelmébe mindenkinek, hogy 
egyesek szerint az „embernek is kloákája 
van”. 

(Forrás: ismeretlen) 

II. Április 

… a selyemút / tömjénút a mai napig mű-
ködik a középkorban 

∗ 
Van ilyen tömjénfa, amit tömjénfának hív-
nak? 

∗ 
Hogyan növeli a nemes a termést? − Kor-
bácsolással. 

∗ 
Női megérzés főleg Cook kapitány-nál… 

∗ 
… a szekér féktávolságon kívül van… 

∗ 
V. Károly sem fetrengett az örömtől… 

∗ 
Nápoly Bulgáriában található. 

∗ 
Átnyalt gondolkodás (az árnyaltat is nehéz 
volt elképzelni…). 

∗ 
Stuart Mária a skótok királynője, akit Má-
ria végeztet ki (akárcsak a modern öngyil-
kosságok). 

∗ 
Bűzlik mint a gyesznó! (disznó???) 

∗ 
Ferdinánd a producer, Tilly a rendező… 
(régi korok mozija, vagy egy hadjárat?) 

∗ 
…a vízről visszatükröződik a víz. 

∗ 

Magyarországon a szél gyakorlatilag min-
denütt átmenő… (ez aztán az igazi tranzit 
ország!) 

∗ 
…és a másiktól mindenki megvette a s∗ar 
áruját. 

∗ 
…kukorica lelőhely… (ja, és elég nehéz 
megtalálni!) 

∗ 
Be se láttam jönni… 

∗ 
Sűrűen fogam elmondani? (És fáj is, vagy 
mi van vele?) 

∗ 
…krómozott tehén (klónozni igazán nagy 
bűn, de a metál-tehén még elmegy). 

∗ 
…gyorsabb a biciklis, mint a kerékpáros… 
(hát kérem az attól függ, hogy honnan néz-
zük). 

∗ 
kívül maradt benne (jobb mint ha magán 
kívül maradt volna kívüle). 

∗ 
Ajka a Tisza partján van. 

∗ 
Kazincbarcika a Tisza jobb vagy bal part-
ján van? 

 

 (Forrás: IV.a) 
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Tavasz van 
Beköszöntött a tavasz, az év legszebb évsza-

ka. Kisütött a nap, hogy felébressze az alvó ter-
mészetet, s átmelegítsen szívet, lelket. 

Kizöldült a világ, virágba borultak a fák, és a 
nagy szürke fellegek helyett fehér pamacsok úsz-
kálnak az ég kékjén. 

Iskolánkba a tavasz csalhatatlan jeleként egy 
daru költözött, hogy fészket rakjon szeptemberre 
a diákoknak.  

A jó idő beköszöntével egy csapásra bené-
pesült az iskola mögötti játszótér. Visszatérve 
gyermekkorunk hívogató színterére zeng a neve-
tés, vidáman szállnak a hinták, versengenek a li-
pityókákért, és a csúszdában is találhatunk né-
hány beszorult embert. 

Persze a tavaszi zsongás sem ment még ki a 
divatból! Lángra lobbant szívekről, újdonsült pá-
rokról suttognak a folyosón, s talán nem is csak 
üres szóbeszédek keringenek. 

Az ilyenkor esedékes dolgozatokat mindenki szívesen elhalasztaná egy túra, egy pik-
nik, vagy csak egy kellemes séta kedvéért a szabadban. Az ebből adódó nem túl jó ered-
ményeket pedig szívesen ráfognánk a tavaszi fáradtságra. 

Aztán lassan elkezdődnek majd a ballagási próbák, eljön a nyár, és ha minden jól 
megy, az év végi hajtás után mindenki élvezheti a jól megérdemelt vakációt. 

Csalami Krisztina 
6/II. 
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Minden a Verébtá-
borral kezdődik. Ott is-
merkedik össze az is-
kola leendő fele és aki
már az utat járja. Idén
sem volt ez másként,
hiszen most is lehető-

ségük
nyílt a
verebek-
nek,
hogyha
korán
kelnek,
részt ve-

hetnek a táborban. Abban a táborban, ahol
felkel az első krúdys nap számukra. Ami
vagy jó vagy nem, de mindenki emlékszik
rá. Itt szövődnek barátokká a leendő osz-
tálytársak, itt lobbannak fel szerelmek,
kezdődnek érzések, születnek benyomások.
Hogy milyenek, arról kezességet nem
mindig vállalhatunk,
mert csak néha jön el
a „krúdys szellem”.
De azt hiszem, leg-
utoljára ott volt, a
tábor nyitásán, a
zászló felvonásakor,
átsuhant a vetélkedő-
kön, velünk batikolt,
túrázott, s talán még
a tűz köré is letelepe-

dett közénk. Hát így kezdődött
az idei év.

Az első napon a verebek-
nek megmutattuk a „kalitkáju-
kat,” mely nyitott, szabad és
átjárható. Egy vetélkedő segí-
tett minket ehhez, a hangulat-
hoz meg az a 6 kiló fornetti,
ami a nyeremény volt. S ez-

után a Szívtiproll melódiájára rázhatott
egyet a Krúdy apraja-nagyja, ugyanis szep-
tember 28-án egy őszi bál került megren-
dezésre, melynek végén egymásba karolva
egy körré gabalyodott a táncoló népség.
De, hogy ne csak szórakozási lehetőséget
kínáljon a DÖK, így október 17-én Tóth
István tanár úr előadását hallgattuk meg,
aki a csillagászat fejtörői között mutatott
egy kis ösvényt a fizikus kalandoroknak.

Az iskola ekkorra már lázban égett, a
földszinti folyosó a 6/III. teremdekoráló
csapatának lett áldozata, az elsős termek-
ből zene szűrődött ki, s kicsi nagy izgult
valamiért a Verébavató kapcsán. Itt kelle-

mes táncokkal és
színvonalas produk-
ciókkal leptek meg
bennünket a verebek,
akik igazi krúdyssá
értek az arcukra kent
korom és az eskü se-
gítségével. A terem-
dekorációs versenyt a
9.a nyerte. A műsor
és avató után pedig

DÖK

Egy hosszú nap 365 perce
Avagy hogyan próbáltunk mosolyt csempészni

DÖK-ösen a pergő napok közé



egy nagy buli következett rádiós DJ-kel, és
élő rockkal.

2001 október 29-30-án egy lelkes csa-
pat elindult Komlóskára Tar Ferenc tanár
úr és Vad Mária tanárnő szárnyai alatt egy
DÖK túrára. Itt friss levegő, nagy lábasban
főtt paprikás krumpli, és egy éjszakába
nyúló szerepjáték hagyott mély nyomot
emlékezetünkben.

De hogy a
hasunkról, no
meg a Miku-
lásról se feled-
kezzünk meg,
ezért decem-
ber 5-én egy
álcázott 6/V-
ös (Kiss Ben-
ce) szaloncu-
korral lepte és
nevettette meg
a sulit. A Mikulás buli sem maradt el, hi-
szen ekkor is szórakoztató és táncolható al-
ternatív és diszkó zene kovácsolta egybe a
kikapcsolódni vágyó tömeget. Ámbár a tö-
meg baráti körökből és néhány külsősből
álló egyveleg volt csupán. De nem baj, an-
nál közelebb kerülhettünk egymáshoz. S ez
adott erőt ahhoz, hogy december első he-
teiben (Horváth Lejla segítségével) kará-
csonyfa díszeket készíthessünk, és az utol-
só hetekben árulhassunk, melynek bevéte-
léből – egy kicsit kitoldva – a nyíregyházi
árvaház lakóinak vehettünk ajándékot, és

adhattunk
szerény mű-
sort. Egy
pillantással
képesek
voltak töb-
bet adni,
mint mi,
akik pénzért
vettük aján-
dékaikat. A
Karácsony
meghitt
hangulata,
családias

légköre jellemezte a Karácsonyi klubdél-
utánt is. Az év legjobb fotósait is itt dí-
jaztuk.

Ezt követte idén január 24-25-én a 24
órás kosármeccs, ahol számtalan színes
pillanat, aktív és fárasztó mozdulat, és
emberközeli hangulat keveredett össze,
egy hosszú színes emlékképbe. Leegysze-
rűsített leltár: sok játék, egy hosszú éjsza-
ka, 15 kg virsli, 40 kg kenyér, 10 kg vaj,

zsír, 10 kg felvágott, 7 torta, ajándékok,
mozijegyek és rengeteg színes ajándék.
Mindezek mellett volt csocsó, ulty kupa, és
ami a legfontosabb a éjjel-nappal tartó ko-
sármeccs. Ahol mindenki játéktudásától

függetlenül bűvölhette a „sárga bogyót”. S
a már említett „szellem” talán most is be-
kukucskált az ablakon, s velünk „izzadt” a
pályán. A kosármeccs fáradalmaiból esz-
mélve a Valentin napi díszítést és a levelek
széthordását is felvállaltuk.

A DÖK kulturális programjának része-
ként Tar Ferenc és Tóth Imre tanár úr sege-
delmével sikerült egy történelem vetélke-
dőt szervezni, ahol mindenki küzdött, hogy
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kipréselje tekervényes agyának legapróbb
tudáscseppjét is. S ennek keretén belül szí-
neztek, ragasztottak, dolgoztak az osztá-
lyok (s aki nyert, az még ehetett is). A már-
cius 15-ei ünnepi hangulat kellően meghitt
volt a Krutilla József tanár úr emlékére
rendezett kiállítás megnyitójára. A DÖK
terem lett – szó szerint – átalakítva festés-
sel, pakolással, pucolással, hosszú délutá-
nokon egy valódi műteremmé erre ez ese-
ményre. Itt újra közel érezhettük magunk-
hoz tanár urat, s a képeiről eszünkbe jutott
a kellemes rajzórák hangulata.

A sokat tanuló, dolgozó diákok fáradal-
main próbáltunk enyhíteni egy kis délutáni
műsorral és bulival. Ahol három tánccsa-
pat, három együttes és egy lemezlovas gon-
doskodott a pezsgő hangulatról. Ez az ese-
mény adott helyet az Év tanára / tanárnője,
és a Tavasz hercege / hercegnője díjak áta-
dására. A tanárok között diákság szavazata
alapján Oláh Krisztina és Vad Mária holt-
versenyben érdemelték ki az Év tanárnője
címet, míg Tar Ferenc hozta el a férfiak ba-

bérkoszorúját. A szépségek mustráját Pertó-
czy Panna, és Lakatos István nyerte. Ezután
a természet tavaszi varázsa csalt el minket a
Bükkbe, Rejtekre. Itt túráztunk sütöttünk-
főztünk, és kiszakadtunk egy kicsit a mo-
dern világ és a zajos környezetünk ártó bék-
lyói alól. A csöndes és harmonikus termé-
szet „nyelt el” bennünket.

Ezután az iskola zajos és poros világá-
ba érkezve, amennyi színt el tudtunk lopni
a szivárványból azt mindent az aulába
csempésztük be. S a Költészet napja alkal-
mából Mihálka György előadását meghall-

gatva más szemmel csodáltuk a világot.
Április 22-én ZÖLDök voltunk, és meg-
szerveztük a papírgyűjtést a Föld Napja al-
kalmából. A „Legzöldebb” a címvédő 6/II.
lett. Az év végi hagyományos negyedikes
búcsúztatót sajnos csak egy baráti kosár-
meccs és egy kis DÖK-ös teadélután kere-
tein belül tarthattuk meg. A daru, meg a hi-
ányzó bejárat, a cúgos tornaterem, és a zsú-
folt ebédlő ugyanis elég konkrét akadály
volt. Így az utolsó napot már nem is „itt-
hon” töltjük majd, hanem a Stadiont népe-
sítjük be egy röpke délelőttre.

Ez volt hát a DÖK és a diákság egy éve
egy oldalba sűrítve. Most nem sorolnám
fel, hány hadtestet tudtunk volna ellátni a
szétosztott tortákból, sütikből, virsliből, cu-
korból, és egyébből, hiszen az emlékeket

nem lehet számok közé szorítani. Azok
bennünk élnek. S alkonyatkor mind eljön-
nek majd.

Tarcsay Ákos 6/V.
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A tanév eseményei 

2001. augusztus 
22. Alakuló értekezlet, szakmai továbbképzések 
23-24. Órarendkészítés 
23-24. Szertárak előkészítése 
23-24-27. Adminisztrációs teendők 
27. Kibővített iskolavezetőségi megbeszélés 
28. Nevelőtestületi nyitóértekezlet 
29. Tanévnyitó ünnepély 

Első tanítási nap 
Tankönyvek, ellenőrzők kiosztása 

 Baleset-, és tűzvédelmi oktatás 

2001. szeptember 
06-07. Tanulmányi kirándulások 
07.  Osztályozó-, faktos-, szakköri naplók kitöltése, az elmúlt tanéviek leadása 
07.  Pályaválasztási tájékoztató anyagának elküldése 
13. Tájékoztató a 6. és 8. osztályos tanulók számára induló előgondozó szak-

körökről, beiskolázásról 
14.  Bizonyítványok, nyomtatványok rendelése 
14. OKTV és egyéb tanulmányi versenyre való jelentkezések leadása 
15-ig Iskolai sportkör közgyűlése 
15-ig  Statisztikai adatok megküldése 
15-ig Szociális kérelmek elbírálása (étkezési) 
18-29-ig Látogatás az erkrahti Hochdahl gimnáziumba 
20. Tanmenetek, mikrotantervek elkészítése, leadása, munkaközösség veze-

tőknek, igazgatónak 
20. COMENIUS Minőségfejlesztő Program ráhangoló tréningje 
20. Munkaközösségi munkatervek elkészítése 
21.  Előrehozott osztályozó vizsgára való jelentkezések leadása 
28-ig Tantermek dekorációjának elkészítése 
28. Őszi bál 

2001. október 
01. Tantermek dekorációjának értékelése 
04. Összevont szülői értekezlet (ebédlő) 
04. Szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyamok számára 
05. Megemlékezés az aradi vértanúkról 



A TANÉV ESEMÉNYEI 

 61 

12. Verébavató (disco) 
17. Előrehozott írásbeli osztályozó vizsgák 
17. Filharmónia hangverseny 
18. Megbeszélés a munkaközösség vezetőkkel 
18. Tantestületi tréning – Nyitott önértékelés 
20. 
(szombat)  

Megemlékezés Krúdy születésnapjáról 

20. 
(szombat)  

Megemlékezés az október forradalomról és szabadságharcról 

24. Előrehozott szóbeli osztályozó vizsgák 
25.  Összevont szülői értekezlet (ebédlő) 
25. Szülői értekezlet a felsőbb évfolyam tanulói számára 
27-ig Felvételi tájékoztató elküldése a jegyzőnek 
okt 28-
nov.4 

Tanítási szünet 

2001. november 
08. Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik 

számára 
09. Szakmai mérés értékelés 9. évfolyamon 
10. Szalagavató 
16.  Osztályzatok szóródásának ellenőrzése 
22. Nevelési értekezlet a káros szenvedélyek elleni feladatokról 
22. A Gyerekek Jogainak Napja alkalmából vetélkedő három gimnázium csa-

patainak részvételével 
28. Filharmónia hangverseny 

2001. december 
05.  Télapó ünnepély 
06. Fogadóóra 
07. Mikulás „buli” 
13. Megbeszélés a munkaközösség vezetőkkel, közalkalmazotti tanáccsal 
21. Karácsonyi ünnepély  
 Az év utolsó tanítási napja 
22. Árvaházi gyerekek meglátogatása 

2002. január 
03. Első tanítási nap 
12. Alapítványi bál 
15-ig Tantárgyfelosztás tervezet leadása 
17. Helyesírási verseny 6. osztályos tanulóknak 
 Krúdy matematika verseny 6. osztályos tanulóknak 
18. Faktos kérelmek leadása 
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24-25. 24 órás kosárlabda mérkőzés 
24. Félévi osztályozó értekezlet 
25. Tanítási szünet (DÖK napja) 
28-ig Statisztikai adatok elkészítése 
30-ig Tankönyvrendelés egyeztetése, leadása 
30-ig A tanulók értesítése a tanulmányi eredményekről 
31. Félévi nevelési értekezlet 

2002. február 
07. Szülői értekezlet 
11-20-ig A végzős osztályokban az érettségivel, továbbtanulással kapcsolatos tájékoz-

tatás 
14 Valentin napi diákprogram 
14. Nevelőtestületi értekezlet – a minőségbiztosítási eredmények közös értéke-

lése 
15. A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának beérkezése 
15. Érettségi jelentkezési lapok leadása 
17-23. Sítábor 
20. Írásbeli felvételi az általános tantervű osztályba 
21.  Írásbeli felvételi a biológia és matematika tantervű osztályokba 

A felvételt követő 2. munkanapon betekintés a dolgozatokba 
22-ig Felvételi jelentkezési lapok ellenőrzése 
25. Kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés 
27. Filharmónia hangverseny 
28-ig Érettségi jelentkezések elküldése az OKÉV-nek 

2002. március 
02. Szóbeli elbeszélgetés a 6. osztályos tanulókkal 
06. A Comenius Programiroda monitoring vizsgálata – az iskola minőségbiz-

tosítási tevékenységének értékelése 
14. Megemlékezés március 15-éről 
15.  Kosárlabda találkozó volt krúdysokkal a Krúdy Kupa keretében 
18. Tavaszköszöntő bál 
22-ig Felvételi rangsor elküldése  
26. (kedd)  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
márc. 27-
ápr. 2.  

Tavaszi szünet 

2001. április 
03. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
08.  Osztályzatok szóródásának ellenőrzése 
16. Megemlékezés a holokausztról 
17. Filharmónia hangverseny 
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23-ig A felvételi központ visszajelzése a gimnáziumunkba felvett tanulókról 
25. Fogadóóra 
26. Érettségi tételek leadása gépelésre 
26. Tanári megbízások az érettségi vizsgára 
30-ig Az általános iskolából felvett tanulók kiértesítése  

2002. május 
03.  Negyedikes búcsúztató (sportolók) 
10. Osztályozó értekezlet a végzősöknek 
11. Ballagás 
13. A végzős évfolyam bizonyítványainak, naplóinak, anyakönyveinek lezárá-

sa, statisztikai adatok leadása 
13. Magyar érettségi írásbeli 
14. Matematika írásbeli érettségi 
14. Rajz, írásbeli érettségi 
15.  Német írásbeli érettségi 
16.  Fizika írásbeli érettségi 
17. Kémia, informatika írásbeli érettségi 
21-23. Közös írásbeli érettségi felvételi vizsgák 
24. Angol nyelv írásbeli érettségi 

2002. június 
03. Betekintés a 6/VI. írásbeli érettségi dolgozataiba 
03. Betekintés a 12. A írásbeli érettségi dolgozataiba 
04.  A 6/VI. osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek 
04. A 12. A osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek 
06. Betekintés a 12. B, 12. C írásbeli érettségi dolgozataiba 
07.  A 12. B, 12. C osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnökök-

nek 
11. Tanév végi osztályozó értekezlet 
14. Utolsó tanítási nap 
12-14. A 6/VI. osztály szóbeli érettségi vizsgája 
12-14. A 12. A osztály szóbeli érettségi vizsgája 
17-19. A 12. B, 12. C osztály szóbeli érettségi vizsgája 
21. Évzáró ünnepély 
22. Tantestületi kirándulás 
24. Beiratkozás 

 



VERSENYEK, EREDMÉNYEK 

 64 

Tanulmányi versenyek eredményei 
a 2001/02-es tanévben 

OKTV 

Matematika II. kategória 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
  Felkészítő tanár: 
Héri István 6/V. dr. Molnár Zoltán 
Horváth Gábor 6/V. dr. Molnár Zoltán 
Nagy Gábor 6/VI. Muri Erika 

Matematika III. kategória 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
  Felkészítő tanár: 
Runyó Zoltán 12. A Konczné Végh Leona 
File Marianna 11. A Konczné Végh Leona 
Koncz Tamás 12. A Tóth István 
Varga Csaba 11. A Koncz István 

Fizika 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 

I. kategória 
  Felkészítő tanár: 
Runyó Zoltán 12. A Tóth István 
Szatmári Péter 11. A Konczné Végh Leona 

II. kategória 
  Felkészítő tanár: 
Vass Viktor 6/V Ákos Zsuzsanna, Tóth István 
Orosz László 6/VI Muri Erika, Háhn Ferenc 

Kémia  

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 

I. kategória 
  Felkészítő tanár: 
Jenei Balázs 12. C Oláh Krisztina 
Kormos Róbert 6/VI. Balogh Istvánné, Oláh Krisztina 
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Runyó Zoltán 12. A Oláh Krisztina 
Szatmári Péter 11. A Oláh Krisztina 
Groska Judit 11. C Oláh Krisztina 
Illéssy Rudolf 6/VI. Balogh Istvánné, Oláh Krisztina 

II kategória: 
  Felkészítő tanáruk: 
Farkas Gyula 12. B Balogh Istvánné 
Fülöp Gabriella 12. B  
Giba Ágnes 11. B  
Radnay Zita 11. B  
Szatmári Bence 11. B  
Szőllősi Gábor 12. B  
Palkó Enikő 12. B  

II. fordulóba jutott: 

I. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
Jenei Balázs 12. C Oláh Krisztina 
Kormos Róbert 6/VI. Balogh Istvánné, Oláh Krisztina 
Runyó Zoltán 12. A Oláh Krisztina 
Szatmári Péter 11. A Oláh Krisztina 

II. kategória: 
  Felkészítő tanáruk: 
Farkas Gyula 12. B Balogh Istvánné 
Fülöp Gabriella 12. B  
Giba Ágnes 11. B  
Radnay Zita 11. B  
Szatmári Bence 11. B  

Döntőbe jutott, és ott:  
  Felkészítő tanár: 
19. h Runyó Zoltán 12. A Oláh Krisztina 

Biológia 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 

I. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
Balogh Anett 11. C Vad Mária 
Balogh Nikolett 12. C Gergely Tibor 
Barnucz Mihály 12. A Gergely Tibor 
Durányik Krisztina 6/VI. Vad Mária 
Fráter Edit 12. C Gergely Tibor, Vad Mária 
Góczi Noémi 12. A Gergely Tibor 
Jenei Balázs 12.C Vad Mária, Gergely Tibor 
Kormos Eszter 6/V. Vad Mária 
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Laczkó Gergely 6/VI. Vad Mária 
Orosz László 6/VI. Vad Mária 
Tarcsay Ákos 6/V. Vad Mária 
Illésy Rudolf 6/VI. Vad Mária 
Szatmári Péter 11. A Gergely Tibor 

II. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
Ács Péter 12. B Vad Mária 
Balogh István 12. B Vad Mária 
Boros Tünde 11.B Gergely Tibor 
Bődi Katinka 11.B Gergely Tibor 
Dojcsák Nikoletta 11.B Gergely Tibor 
Duleba Nikoletta 12. B Vad Mária 
Gazsó Dorottya 11.B Gergely Tibor 
Hornyák Péter 12. B Vad Mária 
Jakab Béla 12. B Vad Mária 
Kantuly András 12. B Vad Mária 
Komonyi Éva 11.B Gergely Tibor 
Kovács István 11.B Gergely Tibor 
Kőrösi József 11.B Gergely Tibor 
Major Gyöngyi 11.B Gergely Tibor 
Palkó Enikő 12. B Vad Mária 
Radnay Zita 11.B Gergely Tibor 
Szilágyi Melinda 11.B Gergely Tibor 
Szőllősy Gábor 12. B Vad Mária 

II. fordulóba jutott: 

I. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
Balogh Anett 11. C Vad Mária 
Balogh Nikolett 12. C Gergely Tibor 
Barnucz Mihály 12. A Gergely Tibor 
Durányik Krisztina 6/VI. Vad Mária 
Fráter Edit 12. C Gergely Tibor, Vad Mária 
Góczi Noémi 12. A Gergely Tibor 
Jenei Balázs 12.C Vad Mária 
Kormos Eszter 6/V. Vad Mária 
Laczkó Gergely 6/VI. Vad Mária 
Orosz László 6/VI. Vad Mária 
Tarcsay Ákos 6/V. Vad Mária 

II. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
Ács Péter 12. B Vad Mária 
Balogh István 12. B Vad Mária 
Boros Tünde 11.B Gergely Tibor 
Bődi Katinka 11.B Gergely Tibor 
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Dojcsák Nikoletta 11.B Gergely Tibor 
Duleba Nikoletta 12. B Vad Mária 
Gazsó Dorottya 11.B Gergely Tibor 
Hornyák Péter 12. B Vad Mária 
Jakab Béla 12. B Vad Mária 
Kantuly András 12. B Vad Mária 
Komonyi Éva 11.B Gergely Tibor 
Kovács István 11.B Gergely Tibor 
Kőrösi József 11.B Gergely Tibor 
Major Gyöngyi 11.B Gergely Tibor 
Palkó Enikő 12. B Vad Mária 
Radnay Zita 11.B Gergely Tibor 
Szilágyi Melinda 11.B Gergely Tibor 
Szőllősy Gábor 12. B Vad Mária 

Döntőbe jutott, és ott: 
  Felkészítő tanár: 
9. h Kormos Eszter 6/V. Vad Mária 

Történelem 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
  Felkészítő tanáruk: 
Munkácsi Zsuzsanna 6/VI. dr. Tóthné Kéner Beatrix 
Gégény János 6/VI.  
Czékmann Zsolt 6/VI.  

Földrajz 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt és a II. fordulóba jutott: 
  Felkészítő tanár: 
Andrejkovics Zoltán 11. A Tar Ferenc 

Angol nyelv 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
  Felkészítő tanár: 
Karóczi Petra 6/V. Dobró Tünde 
Kormos Eszter 6/V. Dobró Tünde 
Gégény János 6/VI. Vass Mihályné 
Martinovszky Zsuzsa 6/VI. Vass Mihályné 
Vass Viktor 6/V. Dobró Tünde 
Tóth Áron 12. A Vass Mihályné 
Mucs Dániel 6/V. Dobró Tünde 
Bárány Gábor 11. A Rák Tiborné 
Tarcsa Tamás 12. B Rák Tiborné 
Csikai Dániel 11. C Tömösváry Judit 
Gazda Sándor 6/VI. Vass Mihályné 
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Szatmári Péter 11. A Rák Tiborné 
Bartók Donát 11. A Rák Tiborné 

II. fordulóba jutott: 
  Felkészítő tanár: 
Karóczi Petra 6/V. Dobró Tünde 
Kormos Eszter 6/V. Dobró Tünde 
Gégény János 6/VI. Vass Mihályné 

Nemes Tihamér OKSZTV 

II. (megyei) fordulóba jutottak, és ott: 

II. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Koselák Mihály 6/III. Gergely Tibor 
2. h Kótyuk Gergely 6/III. Gergely Tibor 
3. h Pék János Dániel 10. A Keresztessyné Takács Mária 

III. kategória: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Vass Viktor 11. A Koncz István 
2. h Varga Csaba 11. A Koncz István 
4. h Bárány Gábor 11. A Keresztessyné Takács Mária 

Döntőbe jutott, és ott: 
  Felkészítő tanár: 
8. h   Kótyuk Gergely 6/III. Gergely Tibor 
53. h Vass Viktor 11. A Koncz István 
65. h Varga Csaba 11. A Koncz István 

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 

II. fordulóba jutott: 
  Felkészítő tanár: 
Varga Csaba 11. A Koncz István 
Fekete Sándor 9. A Koncz István 
Kótyuk Gergely 6/III Gergely Tibor 
Makár Zénó 10. A Keresztessyné Takács Mária 
Bárány Gábor 11. A Keresztessyné Takács Mária 

Döntőbe jutott, és ott: 

alkalmazói kategória: 
  Felkészítő tanár: 
7. h Fekete Sándor 9. A Koncz István 

programozói kategória: 
  Felkészítő tanár: 
8. h Varga Csaba 11. A Koncz István 



VERSENYEK, EREDMÉNYEK 

 69 

Kalmár László Alkalmazói Számítástechnikai Verseny 

II. fordulóba jutott, és ott kategóriájában: 
  Felkészítő tanáruk: 
4. h Vass Viktor 6/V. Koncz István 
13. h Varga Csaba 11. A  
28. h Horváth Gábor 6/V.  

Gordiusz Matematika Verseny 

Megyei fordulóban: 
9. évf.:  

  Felkészítő tanár: 
2. h Lukucz Balázs 9. A Koncz István 
3. h Csoma Anikó 9. A Koncz István 
4. h Ködmön Éva 6/III. dr. Molnár Zoltán 
6. h Neuzer Renáta 9. C Hoppál Béla 
8. h Ravasz László 9. A Háhn Ferenc 
10. h Pálosi László 9. A Háhn Ferenc 
11. h Nagy Orsolya 9. A Háhn Ferenc 
12. h Baranyi Beáta 9. A Koncz István 
15. h Koselák Mihály 6/III. dr. Molnár Zoltán 
17. h Varga Gergely 9. A Háhn Ferenc 
18. h Fábri Attila 6/III. dr. Molnár Zoltán 
19. h Béres Edit 9. B Tóth István 
20. h Németh Viktória 6/III. dr. Molnár Zoltán 

10. évf.:  
  Felkészítő tanár: 
1. h Balogh László 10. A Háhn Ferenc 
2. h Szalaga Ágota 10. A Hamvasné Balogh Anikó 
3. h Halász Zsolt 10. A Háhn Ferenc 
5. h Virga Gábor 10. A Hamvasné Balogh Anikó 
6. h Makár Zénó 10. A Hamvasné Balogh Anikó 
10. h Szamos Attila 10. A Hamvasné Balogh Anikó 
18. h Nagy Gábor 10. A Hamvasné Balogh Anikó 

11. évf.: 
  Felkészítő tanár: 
6. h Vass Viktor 6/V. dr. Molnár Zoltán 
7. h File Marianna 11. A  Konczné Végh Leona 
8. h Szatmári Péter 11. A Koncz István 
11. h Opre Judit 11. A Koncz István 
14. h Zséder Attila 11. A Koncz István 
15. h Barta Erika 11. A Konczné Végh Leona 
16. h Kis Róbert 6/V. dr. Molnár Zoltán 
18. h Szabó Diana 11. A Koncz István 
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12. évf.: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Runyó Zoltán 12. A Konczné Végh Leona 
3. h Görey Ágnes 12. A Tóth István 
5. h Koncz Tamás 12. A Tóth István 

Országos döntőbe jutottak, és ott: 
9. évf.: 

  Felkészítő tanár: 
46. h Lukucz Balázs 9. A Koncz István 

10. évf.: 
  Felkészítő tanár: 
12. h Szalaga Ágota 10. A Hamvasné Balogh Anikó 
15. h Balogh László 10. A Háhn Ferenc 

12. évf.: 
  Felkészítő tanár: 
33. h Runyó Zoltán 12. A Konczné Végh Leona 

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 

Országosan díjazott:  
  Felkészítő tanáruk: 
8. h Hepp Attila 6/V. dr. Molnár Zoltán 
14. h Héri István 6/V.  

Magyarok Nemzetközi Matematikai Diákolimpiájára meghívást kapott: 
  Felkészítő tanár: 
Balogh László 10. A Háhn Ferenc 
25. h Lukucz Balázs 9. A Koncz István 
33. h Farkas Péter 9. A Koncz István 

Matematikai Diákolimpiára meghívást kapott: 
  Felkészítő tanár: 
Héri István 6/V. dr. Molnár Zoltán 

Varga Tamás Országos Matematika Verseny 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
7. évf.: 

  Felkészítő tanáruk: 
2. h Borsodi Brigitta 6/I. Muri Erika 
4. h Greksza Balázs 6/I.   
7. h Svéda Balázs 6/I.   
9. h Berta Csaba 6/I.   
12. h Hajzer Gábor 6/I.   
22. h Suller Gergő 6/I.   
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26. h Görbedi Virág 6/I.   
29. h Nevelős Miklós 6/I.   
Tiba Balázs  6/I.  

8. évf.:  
  Felkészítő tanár: 
10. h Dávida Eszter 6/II. Hamvasné Balogh Anikó 

II. fordulóba jutott: 
  Felkészítő tanár: 
Borsodi Brigitta 6/I.  Muri Erika 
Greksza Balázs 6/I.  Muri Erika 
Dávida Eszter 6/II. Hamvasné Balogh Anikó 

Döntőbe jutott: 
  Felkészítő tanár: 
Borsodi Brigitta 6/I.  Muri Erika 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny 

Döntőbe jutott, és ott: 
  Felkészítő tanár: 
17. h Borsodi Brigitta 6/I.  Muri Erika 

Curie Kémia Emlékverseny 

Területi fordulóba jutottak: 
8. évf.: 

  Felkészítő tanáruk: 
Szpaszkij László 6/II. Balogh Istvánné 
Szigeti Lilla 6/II.  

9. évf.:  
  Felkészítő tanáruk: 
Béres Edit 9. B Vad Mária 
Tiba Gabriella 9. B  

10. évf.: 
  Felkészítő tanáruk: 
Raizer György 10. B Oláh Krisztina 
Sütő Zoltán 10. B  
Andrási Péter 10. B  

Döntőbe jutottak, és ott: 
  Felkészítő tanáruk: 
8. h Raizer György 10. B Oláh Krisztina 
10. h Sütő Zoltán 10. B  
14. h Andrási Péter 10. B  
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Irinyi János Kémia Verseny 

Megyei fordulóba jutott, és ott: 
I. a kat.: 

  Felkészítő tanár: 
3. h Szita László 9. A Oláh Krisztina 

I. b kat.: 
  Felkészítő tanár: 
2. h Béres Edit 9. B Vad Mária 

II. a kat.:  
  Felkészítő tanáruk: 
1. h Virga Gábor 10. A Balogh Istvánné 
3. h Halász Zsolt 10. A  
4. h Czene Gábor 10. A  
7. h Szerényi Szabolcs 10. A  

II. b kat.: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Raizer György 10. B Oláh Krisztina 
2. h Andrási Péter 10. B  
3. h Katona Bernadett 10. B  
4. h Krámos Balázs 10. B  
5. h Sütő Zoltán 10. B  
6. h Runyó Máté 10. B  

Döntőbe jutott, és ott: 
9. a kat.: 

  Felkészítő tanár: 
16. h Béres Edit  9. B Vad Mária 

10. a kat.:  
  Felkészítő tanár: 
26. h Virga Gábor 10. A Balogh Istvánné 

10. b kat.: 
  Felkészítő tanáruk: 
9. h Krámos Balázs 10. B Oláh Krisztina 
12. h Raizer György 10. B  
20. h Katona Bernadett 10. B  

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 
Verseny 

Döntőbe jutott, és ott: 
9. évf.:  

  Felkészítő tanáruk: 
22. h Béres Edit 9. B Vad Mária 
33. h Fazekas Ilona 9. B  
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10. évf.:  
  Felkészítő tanár: 
18. h Sütő Zoltán 10. B Sallai Judit 

A poszter pályázaton  
4. h Béres Edit 

Egészség és Környezetvédelmi Verseny 

Döntőbe jutott, és ott: 
  Felkészítő tanár: 
3. h Giba Ágnes 11.B Gergely Tibor 

Mikola Sándor Fizika Verseny 

Megyei fordulóba jutottak: 
  Felkészítő tanár: 
Spisák Tamás 9. A Koncz István 
Baranyi Beáta 9. A Koncz István 
Sikolya Kinga 9. A Koncz István 
Ködmön Éva 6/III. dr. Molnár Zoltán 
Kótyuk Gergely 6/III. dr. Molnár Zoltán 
Koselák Mihály 6/III. dr. Molnár Zoltán 
Balogh László 10. A Balogh Istvánné 
Virga Gábor 10. A Balogh Istvánné 

Döntőbe jutott: 
9. évf.: 

  Felkészítő tanár: 
Spisák Tamás 9. A Koncz István 

10. évf.: 
  Felkészítő tanár: 
Virga Gábor 10. A Balogh Istvánné 

Szép Magyar Beszéd Verseny 

Megyei fordulójában: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Nagy Marianna 12. C Dr. Durucz Istvánné, Répási Margit 

Országos döntőjében Kazinczy Érmet kapott: 
  Felkészítő tanár: 
Nagy Marianna 12. C Dr. Durucz Istvánné, Répási Margit 

Arany János Irodalom Verseny 

I. fordulóból továbbküldhető dolgozatot írt: 
  Felkészítő tanár: 
Gombkötő Kitti 6/IV. Birkó Sándorné 
Mihalik Noémi 6/III. dr. Tóthné Kéner Beatrix, Birkó Sándorné 
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Péchy Blanka Emlékverseny Beszélni nehéz! – jelölési versenyen 
  Felkészítő tanár: 
3. h Szabó Kornélia 6/III. dr. Durucz Istvánné 

Krúdy Prózamondó Verseny (Siófok) 
  Felkészítő tanáruk: 
5. h Csalami Krisztina 6/III. Prokob Ildikó 
6. h Nagy Sándor 12. A  

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

Megyei fordulóba jutottak, és ott: 

I. kat.: 
3. h Sipos Roland 6/I.  
6. h Görbedi Virág 6/I.   

II. kat.: 
4. h Koselák Mihály 6/III.  
6. h Szigeti Lilla 6/II.  

III. kat.: 
1. h Raizer György 10.B  
2. h Szoboszlai Kitti 6/IV.  

Döntőbe jutott, és ott: 
2. h Raizer György   

Felkészítő tanáruk: Kalydy Zsuzsanna 

Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc 45. évfordulójának jegyében, 
a Honvédelmi Minisztérium által rendezett történelmi vetélkedő 

Országos döntőjében 2. helyezett csapat tagjai: 
  Felkészítő tanáraik: 
Rácz Brigitta 12. B Tóth Imre és Tar Ferenc 
Barnucz Mihály 12. A  
Budai Gabriella 12. A  
Kiss Zsófia 12. A  

Kutató Diákok Országos Szövetsége a Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciáján 

matematika-számítástechnika szekcióban: 
I. díjas: Bódor Levente 12.A  
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A Környezetgazdálkodási Intézet által a „Víz Világnapjára” kiírt pályáza-
ton  

„Víz nélkül nincs élet, vigyázz tisztaságára!” című pályaművével kategóriájában  
2. h Béres Edit 9. B  

Diákírók, Diákköltők XXV. Országos Találkozója - Sárvár 

A 3 dicséretben részesített szerző egyike:  
Csepelyi Adrienne 11.B  

3 hetes németországi ösztöndíjat nyert 
  Felkészítő tanár: 
Hortobágyi Eszter 10. C Szegedi Erzsébet 
Kovács István 11. B dr. Szabó Józsefné 

Language Learning – Language Teaching through the Students’ Eyes 
versenyen 

  Felkészítő tanár: 
1.h Gombkötő Kitti 6/IV. Vass Mihályné 

Az Élet – és Tudomány folyóirat által meghirdetett „Gondolkodás iskolá-
ja” versenyen 

II. kat. 
26. h Farkas Péter 9.A  

Oxford angol nyelvű pályázaton díjat nyertek 
  Felkészítő tanáruk: 
Szűcs Dóra 6/III. Vass Mihályné 
Mihalik Noémi 6/III.  
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Megyei Versenyek 

Ambrózy Géza Megyei Matematika Verseny 

megyei döntőbe jutott, és ott: 
Speciális matematika tagozat 

9. A 
 Felkészítő tanár: 
1. h Lukucz Balázs Koncz István 
4. h Farkas Péter Koncz István 
5. h Dobány Máté Koncz István 
6. h Szokol Patrícia Háhn Ferenc 
7. h Kertész Gábor Koncz István 
8. h Szalma Enikő Háhn Ferenc 
12. h Pótor Zsolt Koncz István 
13. h Varga Gergely Háhn Ferenc 
14. h Debróczky Edit Koncz István 
15. h Maga Dávid Koncz István 
16. h Szita László Háhn Ferenc 

10. A 
 Felkészítő tanár: 
1. h Balogh László Háhn Ferenc 
2. h Makár Zénó Hamvasné Balogh Anikó 
3. h Szalaga Ágota Hamvasné Balogh Anikó 
5. h Virga Gábor Hamvasné Balogh Anikó 
6. h Pék János Dániel Hamvasné Balogh Anikó 
8. h Czene Gábor Háhn Ferenc 
12. h Támba Miklós Hamvasné Balogh Anikó 
15. h Szamos Attila Hamvasné Balogh Anikó 
20. h Szerényi Szabolcs Hamvasné Balogh Anikó 

11. A 
 Felkészítő tanár: 
6. h Bárány Gábor Konczné Végh Leona 
10. h Opre Judit Koncz István 
13. h File Mariann Konczné Végh Leona 
15. h Tóth Dávid Koncz István 
16. h Bartus Szilvia Konczné Végh Leona 
18. h Szatmári Péter Koncz István 
19. h Kiss András Konczné Végh Leona 

12. A 
 Felkészítő tanár: 
2. h Koncz Tamás Tóth István 
4. h Runyó Zoltán Konczné Végh Leona 
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14. h Holoda Zoltán Konczné Végh Leona 
17. h Tóth Áron Tóth István 

Általános tantervű osztályok: 
Dicséretet kapott: 
7. évf.:  

  Felkészítő tanáruk: 
Sipos Roland 6/I.  Muri Erika 
Huszár Edit 6/I.   
Hajzer Gábor 6/I.   
Greksza Balázs 6/I.   

8. évf.: 
  Felkészítő tanáruk: 
5. h Dávida Eszter 6/II Hamvasné Balogh Anikó 
Csalami Krisztina 6/II  

9. évf.:  
  Felkészítő tanár: 
3. h Csoma Anikó 9. C Ákos Zsuzsanna 
4. h Németh Viktória 6/III. dr. Molnár Zoltán 
5. h Béres Edit 9. B Tóth István 

Dicséretet kapott: 
  Felkészítő tanár: 
Vasas Dávid 6/III. dr. Molnár Zoltán 
Ködmön Éva 6/III. dr. Molnár Zoltán 
Bégányi Dániel 9. B Tóth István 
Neuzer Renáta 9. C Hoppál Béla 
Kótyuk Gergely 6/III.  dr. Molnár Zoltán 
Lukács Adrienn 9. C Ákos Zsuzsanna 

10. évf.: 
Dicséretet kapott: 

  Felkészítő tanár: 
Darvasi Péter 10. C Ákos Zsuzsanna 
Gergely Katalin 10. C Ákos Zsuzsanna 
Puskás László 10. C Konczné Végh Leona 
Fülesdi Eszter 10. C Ákos Zsuzsanna 
Sinka Fruzsina 10. C Konczné Végh Leona 
Runyó Máté 10.B dr. Molnár Zoltán 
Hortobágyi Eszter 10. C Ákos Zsuzsanna 

11. évf.: 
  Felkészítő tanáruk: 
1. h Héri István 6/V. dr. Molnár Zoltán 
Vass Viktor 6/V.  
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12. évf.: 
Dicséretet kapott: 

  Felkészítő tanár: 
Szabó Gabriella 6/VI. Muri Erika 

Dienes Pál Megyei Matematika Verseny 
6/II. 

 Felkészítő tanáruk: 
13. h Csalami Krisztina Hamvasné Balogh Anikó 
19. h Szilágyi Ádám  
22. h Dávida Eszter  

Kabay János Biológia Verseny 

döntőbe jutott, és ott: 
biológia tagozat:  

11. B 
 Felkészítő tanáruk: 
1. h Kőrösi József Gergely Tibor 
2. h Dojcsák Nikoletta  
3. h Bíró Edina  
4. h Kovács István  
5. h Rutkai Ibolya  
6. h Radnay Zita  
7. h Komonyi Éva  
8. h Garai Edina  

Alapórában biológiát tanulók között: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Kormos Eszter 6/V. Vad Mária 
4. h Szatmári Péter 11. A Gergely Tibor 
7. h Máté Julianna 11. A Gergely Tibor 
8. h Tarcsay Ákos 6/V. Vad Mária 
14. h Racskó Dániel 6/V. Vad Mária 

Kölcsey Ferenc Megyei Diák Vers- és Prózamondó Találkozó  

Döntőbe jutott:  
  
Csepelyi Adrienn 12. C 

Váci Mihály Szavalóverseny 
  Felkészítő tanár: 
1. h Szabó Kornélia 6/II. dr. Durucz Istvánné 

különdíjas:  

Gergely Katalin 10. C 
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„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny  
döntőjében:  

  Felkészítő tanárai: 
2. h Gergely Katalin 10. C Prokob Ildikó, dr. Durucz Istvánné 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által szervezett szavalóverse-
nyen  

EMKE díjat kapott:  
  Felkészítő tanárai: 
Szabó Kornélia 6/III. dr. Tóthné Kéner Beatrix, 

dr. Durucz Istvánné 

Megyei Történelem Verseny 
9. évfolyam:  

  Felkészítő tanár: 
4. h Vasas Dávid 6/III. Tar Ferenc 
17. h Zalatnay Nóra 9. C Prokob Ildikó 

10. évfolyam: 
  Felkészítő tanár: 
1. h Udvari Attila 10.C Prokob Ildikó 
6-7-8. h Gaál Gabriella 10. C Prokob Ildikó 

Gregor Mendel Genetikaverseny 

Döntőjében:  
  Felkészítő tanár: 
1. h Runyó Zoltán 12. A Gergely Tibor 
7. h Farkas Gyula 12. B Vad Mária 
8. h Góczi Noémi 12. A Gergely Tibor 
9. h Barnucz Mihály 12. A Gergely Tibor 
11. h Fülöp Gabriella 12. B Vad Mária 
13. h Fráter Edit 12. C Gergely Tibor 

„Közösen Európába” c. Városi rajzverseny 

dicséretben részesült: 
  Felkészítő tanár: 
Füle Judit 6/I.  Petrilla Árpád 

Petőfi Sándor műveinek illusztrálására hírdetett rajzpályázaton 
  Felkészítő tanár: 
2. h Heim Orsolya 6/II. Petrilla Árpád 
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Sportversenyek eredményei 
a 2001/2002-es tanévben 

2001.09.19-20 Városi Atlétikai Diákolimpia 
I. Vámosi Róbert 11.b súlylökés 12.39m 
II. Leány magas csapat  123.7cm-es átlag 

(Biacs V., Nánási R., Pataki H., Cserép E.) 12:30.3mp 
4x800m-es leány váltó  

(Liskány D., Gazsó D., Csekk T., Pataki H.)  
III. 
Pokoraczki Adrián 

 
10.b 

 
távol 

 
528cm 

 

2001.09.21 Városi Kosárlabda Diákolimpia 
II.hely Leány Csapat 

2001.09.24-26 Megyei Atlétikai Diákolimpia 
II. Fiú diszkosz csapat 28.18m-es átlag 

(Vámosi R., Vámosi N., Bencze Z., Rivnyák L., Radócz P) 
Leány magas csapat 120cm-es átlag 

(Cserép E., Jenei D., Székely Zs., Raska K., Romanko D.) 
III.Leány     4x800m 11:49.0mp 

(Gaiger L., Gazsó D., Csekk T., Liskány D.) 
Fiú távol csapat 532cm-es átlag 

(Bakosi B., Dávid Z., Pokoraczki A., Radócz P.) 

Dávid Zoltán a célban 
az Országos Diákolimpián 
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2001.10.03 Városi Futó Csapatbajnokság 

III. Leány csapat 
Rácz Emese 9.b 
Grunda Lívia 11.c 
Sinka Fruzsina 10.c 
Papp Andrea 11.b 
Gazsó Dorottya 11.b 
Zsvér-Vadas Zsanett 12.b 
Gaiger Lilla 10.c 
Csekk Timea 11.c 
Ködmön Éva 6/3 
Liskány Diána 10.b 

2001.10.20 Junior Karate Európa Bajnokság-Litvánia 
I. Mezősi Marina 11.a 

2001.10.16 A Városi Diáksport Egyesület Közgyűlésén kitüntetést kapott: 
Dávid Zoltán 10.a 
Vámosi Róbert 11.b  
Fábián János testnevelő tanár 

2001.11.15 Megyei Diáksport Tanács Közgyűlése  
„Jó tanuló-jó sportoló’’ kitüntetést kapott 

Fábián Dénes kosárlabdázó 
Szoboszlai Kitti sakkozó 

2001.11.25 Országos Lövész Diákolimpia 
I. Gazdag Gergő 9.b légpisztoly 40 lövés 

2002.01.25 Megyei Sportgála: Legjobb utánpótláskorú versenyzők 
Mezősi Marina Karate 
Szoboszlai Kitti Sakk 
Gál Tamás Sakk 
Fráter Edit Sakk 
Csekk Timea Triatlon 
Gaiger Lilla Rádiós tájfutás 
Gazdag Gergő Sportlövészet 

2002.02.12 Megyei Röplabda Diákolimpia 
4. hely: VI.kcs.-os leány csapat-csapatkapitány: Lingl Emese 12.c 
4. hely: V.kcs.-os  leány csapat-csapatkapitány: Tóth Edina 11.c 
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2002.02.02-02.16 Megyei Sakk Diákolimpia 

 Egyéni I. V. kcs. 
Szoboszlai Kitti 6/4 
Ravasz László 9.a 

VI. kcs 
Fráter Edit 12.c 
Bencze Zoltán 11.a 

Csapat I. 
(Szoboszlai K.,Fráter E.,Móré R.,Görey Á.) 
I. (Gál T.,Czékmann A.,Ravasz L.,Greksza B.) 

2002.02.25 Megyei Kosárlabda Diákolimpia 

I. hely: VI. kcs-os fiú csapat: 
Svantner Dávid 12.a 
Bakosi Balázs 11.c 
Spinyhért Balázs 11. c 
Lőrinczi Péter 6/5 
Berzsán Balázs 6/5 
Szamos Attila 10.a 
Joó Gergely 10.c 
Zsoldos Máté 9.a 
Rezák Tamás 9.c 
Hajdú Barnabás 6/3 
Türk Olivér 6/3 
Lukucz Balázs 9.a 
Ligetfalvi Róbert 6/3 
Imri Gábor 9. c 
Fábián Tamás 6/2 
Makrai Márton 6/1 

II. hely: V. kcs.-os fiú csapat 

V. kcs.-os leány csapat 
Lipóczki Krisztina 6/IV 
Délczeg Orsolya 6/IV 
Tiba Gabriella 9.b 
Szokol Patrícia 9.a 
Szabó Zsuzsa 10.b 
Dézsi Edina 10.b 
Szabó Szonja 10.b 
Pásztor Mariann 11.b 
Szűcs Dóra 6/3 

III: hely: VI. kcs.-os leány csapat 
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2002.06.08 Országos Elődöntő – Eger 

  II. hely: V. kcs-os fiú csapat 

2002.03.12 Városi Mezei Diákolimpia 
I.Dávid Zoltán 10.a 
II. V. kcs.-os leány csapat 

(Gazsó D.,Gaiger L.,Liskány D.,Barta E.) 
III. Gazsó Dorottya 11.b 

Csekk Timea 11.c 

2002.03.22 Megyei Mezei Diákolimpia 
I. Dávid Zoltán 10.a 
II. V. kcs.-os leány csapat 
III. Gazsó Dorottya 11.b 

Csekk Timea 11.c 

2002.04.12-14 Országos Sakk Egyéni Diákolimpia-Budapest 
6. Szoboszlai Kitti 6/4 
9. Fráter Edit 12.c 
11. Ravasz László 9.a 
25. Bencze Zoltán 11.a 

04.26-28 Csapatban: 
10. Leány csapat  

(Szoboszlai K.,Fráter E.,Móré R.) 
16. Fiú csapat  

(Gál T.,Ravasz L.,Czékmann A.,Bencze Z.,Greksza B.) 

2002.04.17 Városi Futó Csapatbajnokság 

III.Fiú csapat 
Petraskó Szabolcs 9.b 
Márkus Tibor 11.c 
Dobány Máté 9.a 
Dávid Zoltán 10. a 
Markos Gábor 10.a 
Virga Gábor 10.a 
Spisák Tamás 9.a 
Illéssy Rudolf 6/6 
Bálint Márton 6/3 
Zsukk István 11.b 
Runyó Zoltán 12.a 
Nagy Sándor 12.a 
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2002.04.24-25 Városi Atlétikai Diákolimpia 
I. Dávid Zoltán 10.a 100m 11.1mp 
  200m 22.9’’ 
(Dobány M., Dávid Z., Márkus T., Petraskó Sz.) 
  4x100m 46.7mp 
Biacs Viktória 10.c gerely 22.04m 
Tóth Bernard 6/1 kislabda 60m 
Raska Katalin 6/2 magas 125cm 

2002.05.07-08 Megyei Atlétikai Diákolimpia 
I. Bakosi Balázs 11.c hármas 13.25m 
  távol 603cm 
Dávid Zoltán 10.a 400m 51.96mp 
II. 4x100 m fiú   46.10mp 

(Dobány M., Dávid Z., Márkus T., Bakosi B.) 
Petraskó Szabolcs 9.b hármas 11.88m 
Vámosi Róbert 11.b diszkosz 42.02m 
Csekk Timea 11.c 3000m 12:07.85mp 
III. Dávid Zoltán 200m  23.34mp 
Petraskó Szabolcs  távol 550cm 
Gazsó Dorottya 11.b 800m 2:45.93mp 
Csekk Timea 1500m  5:31.8mp 

2002.06.01-02 Országos Atlétikai Diákolimpia-Budapest 
Országos bajnok: 

Dávid Zoltán 10.a V. kcs. 400m 50.31mp 
Vámosi Róbert 11.b V. kcs. diszkosz 49.00m 

 
4. hely 

Dávid Zoltán 
 200m 22.58mp 

11. hely  4x100m fiú váltó 46.26mp 
(Dobány Máté 9.a, Dávid Zoltán 10.a, Márkus Tibor 11.c., Petraskó Szabolcs 9.b) 

A sikeres 4x100-as fiú váltó 
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2002.06.01 Országos Tenisz Diákolimpia-Debrecen 
II.hely V. korcsoportos fiú csapat 

Pótor Zsolt 9.a, Liptai Zétény 9.c, Kovács Péter 6/4, Berecz Ádám 6/5/ 

Kung-fu Ifjúsági Európa bajnok 
Papp Dávid Zoltán 10.A 

Karate Junior Európa bajnok 
Mezősi Marina 11.A 

Az Atlétika, és a Röplabda sportági felelős: 
Fábián János 

A leány kosárlabda csapatok felkészítését: 
Csoba Erika 

A fiú kosárlabda csapatok felkészítését: 
Kovács Tibor végezte. 

Vámosi Róbert 
a győzelmi dobogó tetején 
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Az osztályok rangsorolása 
a tanulmányi eredmények alapján 

  Tanulmányi Kitűnő bizonyítvány 
  átlag év végén 

1. 6/I. 4,8214 16 
2. 11. A 4,7632 14 
3. 6/VI. 4,7150 16 
4. 10. C 4,6974 11 
5. 10. A 4,6786 9 
6. 9. B 4,6641 7 
7. 10. B 4,6491 16 
8. 9. C 4,6485 13 
9. 11. C 4,6459 7 

10. 9. A 4,6429 12 
11. 12. C 4,6000 8 
12. 11. B 4,5675 7 
13. 12. A 4,5609 15 
14. 6/IV. 4,5553 6 
15. 6/III. 4,5368 6 
16. 6/II. 4,4263 7 
17. 12. B 4,4221 8 
18. 6/V. 4,3676 5 

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,6138 
Kitűnő bizonyítványt kapott tanulók száma: 183 

Végzősök érettségi eredményei:  
6/VI. 4,74     12.C  4,57 
12.A 4,68     12.B  4,32 

A negyedik évfolyam érettségi átlaga: 4,58 

Tájékoztatás elismerésről 
A tanév során 

Balogh Istvánné tanárnő 
Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa kitüntetést, 

Háhn Ferenc tanár úr 
Arany Katedra díjat kapott munkája elismeréseként. 

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából az Oktatási Miniszter mindkettőjüknek Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet adományozott. 
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kitüntetett diákok 
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Harmadikos búcsúztató 

Kedves Ballagó Társaink! 
Elsőben még csak sorfalként bámultátok a virágcsokroktól roskadozó negyedikeseket, 

s nem értettétek, mi is ez a furcsa hangulat. Akkor még csak nyíló palánták voltatok. Ki-
bujtatok a melegre, megmártóztatok a fényben, s megpróbáltátok megkeresni önmagato-
kat. Nőttetek mint a vadvirág, s alig akartatok megszelídülni. Utatok folyamán rengetegen 
segítettek, támogattak (támasztottak) fel benneteket egy-egy nagy vihar után. De ti min-
dent látni akartatok, meg akartátok hódítani a világot. Az utóbbi években éltétek át élete-
tek számtalan nevezetes pillanatát, melyet a kegyes emlékezet utatok végéig hord majd. 
Részt vettetek mindenben, táborokban, bálokon, szurkoltatok, s játszottatok meccseken, 
aktívan igyekeztetek, hogy Ti legyetek az igazi diákközélet. Cseperedésetek alatt találta-
tok, értékeltetek, és létrehoztatok dolgokat. Az osztályok baráti lánccá fonódtak, s a szívek 
sokszor egyszerre dobbantak. 

S mi is minden évben kicsit közelebb kerültünk, a búcsúzó negyedikesekhez, s most 
teljesen szokatlanul nézünk farkasszemet a helyzettel, hogy ti, a közeli barátaink, ti vagy-
tok a búcsúzó diákok. Szívünk öntudatos dallamra kél, s néha összeszorul, néha meg tel-
jes, boldog ütemet ver. Átérezzük, hogy ebben az útkereszteződésben hosszabb időre el 
kell válnunk egymástól, pedig titkon példaképeink voltatok. Olykor igyekeztünk ellesni 
minden mozdulatotokat, s dacból könnyen szálltunk versenybe veletek. Most ébredünk rá, 
mennyire is fontosak vagytok nekünk. Az elmúlt évek szivárványszín diákéletének elrej-
tésére nyújtjuk nektek ezeket a tarisznyákat, hogy emlékeztessenek benneteket a boldog, 
tarka időkre. 

Számunkra fontos dolgok vesznek el azzal, hogy kiürülnek a padok, s megnyugszanak 
termeitek. 

Szívből kívánjuk, az iskola teljes fiatalabb diáksága, hogy sikerüljenek a most elétek 
tornyosuló megmérettetések, feleljetek meg az élet első nagy kihívásainak. Váltsátok be 
tehetségeteket, szorgalmatokat, ne veszítsétek el csíntalanságotokat. Teljesüljenek álmai-
tok, s legyetek szerencsések és boldogok magánéletetekben is. Reméljük, ha egyszer-
egyszer a búság szorongat, tudtok majd kacagni egy jóízűt az ifjúság emlékein. A Krúdyra 
gondolva szívetek talán majd öntudatos dallamra kél, talán összeszorul, esetleg boldog 
ütemet ver. 

Isten veletek! Jövőre feltarisznyázva indulunk utánatok mi is: Viszontlátásra!  

Tarcsai Ákos 
6/V. 
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6/VI. 
Hisszük azt… 

Törj előre, törj csak tovább 
Ahogy folyó viszi cseppek hadát, 
Vagy az emlékek széles szárnyán 
Kismadár siet egy csillag láttán 
 

Mert most rólad zeng az idő,  
És érted hangos a hajnal,  
Így hát kísérjen az elmúlás 
Érett, büszke szóval 

 

Hát ez volt a 6/VI. a 2001/ 
2002-es tanévben. Kisdiákként ta-
lán egyikünk sem hitte, hogy hat 
év ilyen gyorsan iramlik el. Most 
pedig már felnőttként, büszke op-
timizmussal tekintünk a jövő felé. 
Mi, 37-en, az élet, a tapasztalás szerelmesei. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy valami 
forradalmian újjal gazdagodtunk, a jövő végtelennek és mesésnek tűnik. Ám ezekkel az 
évekkel a világ egy kis része elveszett, mi mégis optimistán nézünk a jövőbe. Nem hagy-
hatjuk, hogy a világ a veszteségünk miatt összezsugorodjon, hiszen e kis csoport minden 
tagja magában hordozza a távlatokat, és mindegyikünk annyit ér, amennyire értékeli ma-
gát. Mindezek ellenére mégsem könnyű elindulni, elszakadni mindattól, ami hat évre ösz-
szekötötte sorsunkat. Tekintve, hogy a múlt csak a lelkekben létezik, a valóságban nem: a 
szüntelen megújhodás a biztosíték a jövő számára.  

Hogy mihez kezdünk a középiskolás évek után? Ez bizony csodálatosan sokszínű kér-
dés, mégis azt kell hinnünk, hogy felnőttként elsődleges feladatunknak kell tekintenünk az 
emberi értékek keresését a másikban, nyakon kell ragadnunk a valóságot, soha el nem en-
gedni, meg kell tanulnunk a szeretettel vigasztalódni. Félszívvel mindez lehetetlen. A sok-
színű élet csak ily módon tárulhat fel előttünk. Úgy van, hinnünk kell, mert így minden 
egyszerűbb, és a dolgok értelme is több… 

A kulcsszó tehát az ÚJ. Nem szabad azonban megfeledkeznünk közös gyermek-
létünkről, melyet ennek az iskolának a falai között töltöttünk, amikor még azt hittük, hogy 
a kincs ott hever a földön, s nekünk csak fel kell azt emelnünk. Mára mindannyian tudjuk, 
hogy olyan közegben töltöttünk el éveket, ahol megoltalmazott a bölcsek gondoskodása, 
hisszük azt, hogy igaz az, amit ők láttak, és ennek tudatában keressük tovább a saját igaz-
ságunkat… 

Tóth László – Szoboszlai Gergely 
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12.A 
Krúdys-idő szerint… 

Figyelj, fülelj és halld! 
…and during the main time I’d like to listen to someone… …mivel a palalerogramma  

szemközti oldalai párhuzamosak… …hallom ezeket az örök mondatokat, ahogy az abla-
kok alatt jövök suliba, és csak most fogom fel mennyire örökérvényűek …nekünk, Krú-
dysoknak. 

Percek mentek, ezredévek jöttek és egyszerre csak itt állunk és hallgatunk. S talán ez a 
csend többet mond minden szónál: egy-egy pillantás, egy-egy mosoly, egy-egy könny-
csepp tartalmazza mind a négy, itt töltött évünket. Nem kell hogy emlékekről írjak, hiszen 
itt mindenki tudta, tudja és tudni fogja miről is van szó, aki mégsem, az nézzen ránk… 

Megtorpantunk, mert csak most éreztük az idő múlásának súlyát. Az a négy év most telt 
el néhány nap alatt, s csak ezalatt a néhány nap alatt lettünk mi is négy évvel idősebbek… 

Emlékszem, az óráinkat mindig a „Krúdy órájához” igazítottuk, azért, hogy el ne kés-
sünk. Kit érdekelt a pontos idő! A „Krúdys-idő” szerint éltünk. És talán most van itt az 
ideje annak, hogy az óráinkat a Pontos Időhöz igazítsuk. Ez a néhány percnyi időkülönb-
ség tesz minket négy évvel idősebbé. 

…Percek válnak most napokká, s a napok évekké… Valami véget ért… Talán tetszett 
talán nem… de egy biztos: jó mulatság, férfimunka volt! 

 Kiss Zsófia 
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Vale!
∗

 
Bizony bekövetkezett, amire négy éve várunk. És most vége, elmehetünk. Tudjuk, 

hogy így kell történnie, ezt akartuk, ezért dolgoztunk, ez a sorsunk, most mégis hirtelen 
zuhant ránk. 

Talán emlékeztek még, egyik osztálykirándulásunkon Szentendrén voltunk, és meg-
néztük Kovács Margit műveinek múzeumát. Láttuk egyik „cserepét”, ahogy Zeusz lánya-
it, a Moirákat, a sors istennőit képzelte el. A sors fonalát Klóthó fonja, Lakheszisz gombo-
lyítja, és Atroposz vágja el, kiszámíthatatlanul. A mi életünk fonalát nem négy évvel ez-
előtt kezdte fonni Klóthó, de négy éve a mi harminckilenc fonalunk közös gombolyagon 
kezdett erős fonadékká válni. Tudjuk, hogy a szálak mostantól kezdenek lassan elágazni, 
de azt is, hogy majd kapcsolódnak más szálakhoz, hogy azokkal erősítsék egymást. Így 
alakul életünk hálója, melynek az elmúlt négy évben szőtt részletéről biztosan állíthatom, 
ez lesz az egyik legszebb darabja. Tudom, hogy tele van szőve izgalmakkal, barátságok-
kal, változatos eseményekkel olyan gazdagon, hogy mindenkinek marad belőle egész éle-
tére valami, amit nemsokára úgy emlegetünk, emlék. 

Kettőnkről, Rólatok és magamról még pár szót, hiszen tudjátok, Ti vagytok az utolsó 
osztályom. A legkisebb gyermekeim. A mesékben mindig a legkisebb gyermek az, aki 
megoldja a nagy feladatokat, aki elhárítja a bajokat, aki megértő, akiben lehet bízni. Hát 
most induljatok kis királyfiaim és királylánykáim, győzzétek le a sárkányt, teremtsetek 
boldogságot magatok körül. És ne felejtsétek, hogy itt mindig vár Rátok az öreg király. 

Tóth István 
osztályfőnök 

Elhangzott a ballagást követő utolsó osztályfőnöki órán, 2002. május 11-én. 

∗ római búcsúzás – élj boldogul, Isten veled 
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12.B 
Ilyenek voltunk 

Amikor az ember valami fontos dologról akar írni, mindig csak apróságok jutnak az 
eszébe. De ezekből az apróságokból áll össze a ’nagy kép’, esetünkben gimnáziumi 4 évünk.  

Villámképek cikáznak, és mindenkinek eszébe jut valami mulatságos történet. Nem fe-
lejtjük el amikor Tokajba készülődtünk, és a társaság felének a vonat indulása előtt 2 
perccel jutott eszébe, hogy hot-dogot kellene venni. A vonat természetesen elindult, és a 
többiek hanyatt-homlok rohantak hot-dogot hátrahagyva. Megérte! 

Elsőben kezdtük, és negyedikre már hagyománnyá vált, hogy húsvétkor az osztályt és 
a folyosó nagy részét a fiúk tengerré, a lányok pedig óceánná változtatták. 

Ilyen és még sok hasonló történetből tudnánk hű képet adni az osztályról. 
De lassan el kell kezdeni komoly dolgokról gondolkozni. Itt áll előttünk az érettségi, a 

felvételi és a „Nagybetűs élet”! Erre készített fel minket iskolánk a 4 év során. Biztos tá-
maszt és önbizalmat nyújtott. Ezért hálásak vagyunk, s tudjuk, ide bármikor visszajöhe-
tünk! Büszkén mondjuk, hogy krúdysok voltunk, vagyunk és leszünk mindörökre! 

A 12.B osztály 
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12.C 
Mi búcsúzunk, és elmegyünk… 

Jaj, de szerettem volna egyszer kívülállóként belépni a jó öreg, tarkára kipingált ter-
münkbe! Vajon mit láttam volna? Ha képzeletben kipróbálom, talán egy-két sápadt arcú  
bolondozó „indiánt” látok, akik barátságosan mosolyognak rám. 

Lenne köztük barna, vörös, szőke, magas, alacsony, nagyszájú és félénk „kisegér”. 
Együtt énekelnek, most a szerenádot „gyakorolják”. Könnybe lábadt szemekkel dúdolgat-
ják a Szeretni valakit valamiért refrénű dalocska dallamát. 

Mennyi mindent élhettek meg együtt, miken mehettek át e röpke, de annál tartalma-
sabb négy év alatt: Hogyan „kovácsolódott” a több ezer órán át egy terembe „börtönzött” 
félszázadnyi apró, igazi gyöngyszemet érő lelkecske egységes egésszé? 

Meg is kérdezem csodálkozva, hogyan csinálták? Mi kell hozzá? De ők megértően 
mosolyogva ennyit mondanak: – Ez a mi titkunk. Tudod, a titok és annak megtartása az, 
ami még inkább összeforraszt bennünket. Aztán eltöprengenek és folytatják: – Mielőtt rá-
szánod magad arra, hogy megfejtsd a titkot, és annak elvei szerint élj, tudnod kell, hogy 
felelősséget vállalsz. Hű és igaz légy, akkor megszeretteted magad másokkal, és ők is 
megszeretnek téged. Feltétel nélkül tartoztok egymáshoz. De csak akkor vállald ezt az él-
tető „terhet”, ha képes vagy elfogadni: el kell engedned őket, ha itt az idő. Lehet, hogy 
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úgy érzed, készen állsz a búcsúra, de aztán mégis korainak és gyötrelmesen hirtelennek 
érzed a pillanatot. Görcsösen, gyermeki makacssággal próbáljuk „szorítani” az időt. De 
akkor jusson eszedbe: felelősséget vállaltál. Ha igazán szereted őket, engedd tovább folyni 
az időt, mert tudod: az ő jövőjüknek már nem leszel része. 

Azt hiszem, megértettem, így hát bólogatok.  
Kiindulok a teremből, de az ajtónál valami a fal felé vonzza a tekintetem. Egy fénykép az 
osztályról. Sok mosolygó arc, vörös, fekete, szőke. Mások talán tényleg csak ennyit lát-
hatnak… 

Kovács Eszter 

Negyedikes búcsúzó 

Szeretettel, tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a negyedik évfolyam nevében. 
Ballagunk. Úton vagyunk, mint minden ember születése óta. Most meg kell, illik meg-

állnunk az úton, 18 évesen, egy pillanatra. Fontos iskolás éveink múltak el, fontos érettsé-
gi és felvételi vizsgáink következnek. Talán később lesz igazán időnk, lelkierőnk felmérni, 
a helyére tenni az elmúlt évek értékeit. 

Már mos tudjuk, hogy sok-sok köszönettel tartozunk minden ránk figyelő, értünk is 
dolgozó felnőtt és kortárs segítőnknek. Köszönet az igazi tudásbeli, igazi erkölcsi-emberi 
értékekért. Talán viszonozhatjuk valamelyest, majd az új generáció életes életre segítés-
ben. 

Tavaly harmadikosként búcsúztam ballagó diáktársainktól az indiai Teréz anya bölcs 
szavait idézve. Weöres Sándor következő gondolataival hozzá is kapcsolódunk. A hétköz-
napi, divatos magatartásformák mellett egy másfajta alternatívát, önmegvalósítást ajánló 
soraival búcsúzom: 

 
Tíz lépcső 
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságod – a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaidat – a világ legyél te maga. 
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. 
 
Kívánjuk hát mindannyiunknak, eltávozóknak és itt maradóknak az emberséges, em-

berarcú önépítést, önmegvalósítást. Remélem, még találkozunk valamikor, valahol.  
Viszontlátásra. 

Nagy Marianna 
12.c
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