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Európa közepén van egy 93 ezer km -nyi kis ország, amely egy éve már az Európai Unió2

tagja, ahol nagy oktatási reformok zajlanak a közép- és felsőoktatásban egyaránt, ahol igye-
keznek újra felfedeztetni az olvasás örömét, s ahol a tehetség és szorgalom az idén is elismerést
érdemelt.

A 2004/2005-ös tanévben Magyarország Európai Uniós tagsága a hétköznapjainkban nem
eredményezett jelentős változást, mégsem mondhatjuk azt, hogy unalmas hétköznapok állnak
mögöttünk.

Ha az Unió nem is, a saját oktatási kormányzatunk gondoskodott nekünk izgalmakban és
gyakran bosszúságokban bővelkedő feladatokról. E tanév legnagyobb kihívását az új, kétszin-
tű érettségi vizsga bevezetése jelentette. Bár az Oktatási Minisztérium szakemberei szerint az
iskolák időben megkaptak minden szükséges információt a felkészüléshez, szervezéshez, ez
sajnos koránt sem volt így.

Szerencsére a diákokat érintő legfontosabb dolgok, a tantárgyi követelmények már ismere-
tesek voltak, valamint tapasztalatokat szerezhettünk a tavalyi próbaérettségin, és – bár igen-
csak megkésve – egyre több feladatgyűjtemény jelent meg, így a szaktanárok ezeket felhasz-
nálva készíthették tanítványaikat az utolsó nagy középiskolai megmérettetésre.

Méltatlan az érettségi vizsga társadalmi rangjához az írásbeli körül kialakult botrány, a té-
telek kiszivárogtatása.

Most azonban – Kedves Olvasó –, amikor e sorokat írom, már túl vagyunk a középszintű
szóbeli vizsgákon is, kiosztottuk mind a négy osztály tanulóinak az érettségi bizonyítványt, és
– bár fáradtan – de igencsak jó érzéssel gondolunk vissza a gyönyörű szóbeli feleletekre, a ked-
ves mosolygós jól ismert arcokra. Szép eredménnyel zártuk ezt az igen sok izgalommal, fe-
szültséggel megélt új rendszerű érettségi vizsgát, és büszkén mondhatjuk el, hogy a krúdysok –
tanár és diák együttesen – most is becsülettel megállták a helyüket. Gratulálok minden résztve-
vőnek!

Az újfajta érettségire való felkészülés izgalmai kicsit háttérbe szorítottak minden mást, pe-
dig voltak szép, örömet okozó történések is bőven. E tanév elejétől kezdtük el használni a pá-
lyázaton nyert multimédiás eszközöket (a zsúrkocsit és a bőröndöt), amelyek jelentősen segí-
tették a tanórák színesítését, a szemléltetés minőségét.

A Nagy Könyv országos mozgalomnak nagyon örültem, mert ez hatásos reklámja az olva-
sásnak, amely segíti felhívni a fiatalok figyelmét a könyvekre és az olvasás örömére. Remélhe-
tőleg a százas listából – nyári szüneti programként – sok diák választ magának olvasnivalót.

Az idén is sok szép, lélekemelő pillanatot éltünk meg együtt a diákokkal.AKrúdy Vigassá-
gok városi rendezvénysorozat több programjában is szerepet vállaltunk: felolvasónap az író
műveiből, országos prózamondó és novellaíró pályázat rendezése, Színdbád álomvilágát meg-
idéző irodalmi műsor a Krúdy Vigadóban. A „krúdys család” hagyományos ünnepei közül a
Szalagavató, a karácsonyi délután, a ballagás az idén is okozott torokszorító érzést, amelyet a
május végi illatos estén a kerti mulatság üde, derűs humora és szárnyaló dallamai kellemesen
oldotta fel a nyári pihenés előkészítéseként.

E tanévben is tapsolhattunk a Porzsolt István ösztöndíjak átadási ünnepségén, hiszen 4 diá-
kunk is elnyerte ezt az elismerést jelentő támogatást Ősz Edina (9.C), Koncz Gábor (11.A), Ré-
pási Éva (11.C), Kristofori Szilvia (12.D).
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Valahol Európában



Sok szép, értékes, az egyénnek és az iskolának is hírnevet szerző versenyeredmény szüle-
tett idén is, ezek közül a legfényesebb a tanulmányi oldalon Kótyuk Gergely (12. D) informati-
ka OKTV-n elért 5-8. helyezése, a sportban a fiú kosárlabda csapat diákolimpiai döntőben ki-
harcolt 6. helyezése.

S, hogy a tehetség és a kitartás milyen messzire juttathat el egy embert, arra jó példa Ács
Zoltán volt krúdys teljesítménye, aki most éppen nem a Himalája havas csúcsait ostromolta, de
első magyarként tűzte ki a nemzeti zászlót a Déli Sarkon.

Valahol Európában, Magyarország keleti csücskében van egy gimnázium, ahol még érték a
tudás, a műveltség, és ennek megszerzéséhez megvan az elszántság és a kitartás is, ahova jó is-
kolába járni, ahol büszkék lehetünk arra, hogy a közös munka gyümölcseként az idén a közép-
iskolák között a „csúcsközeli” 4. helyen vagyunk. Ehhez minden közreműködőnek gratulálok,
és a következő oldalakon az iskolai élet megidézéséhez pedig jó szórakozást kívánok!

Sallai Judit
Igazgató
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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, Krú-
dy Zsuzsa is jelen volt.

Akezdetben meglévő szakközépiskolai osztályokat 1974-ben egy másik iskola vette át, így
iskolánk tisztán gimnáziumi profilú osztályokkal működött. A matematika és biológia tagoza-
tos 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.

Atantestület folyamatosan dolgozott a pedagógiai és szakmai fejlesztéseken, így 1991-ben
megkezdődhetett egy hatosztályos gimnáziumi képzés programjának kidolgozása. A kísérlet
dokumentumait a Művelődési és Közoktatási Minisztérium minden változtatás nélkül elfo-
gadta. Ez a tagozat 1992/93-ban indult.

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

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

Az 1997/98-as tanévet végigkísérő építkezés munkálatai azonban csak az oktatási szárnyat
érintették. Így az 1998/99-es tanévet egy nagyon felemás épületegyüttesben kezdhettük el, de
bíztunk a közeli folytatásban.

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

2002 tavaszán elkezdődött az épületfelújítás II. üteme, mely szeptemberre, az iskolakez-
désre készült el. 2003 tavaszán újra gyarapodott az iskola: elkészült a belső udvar, amely a
díszburkolattal és a parkkal a tanulók kedvenc pihenőhelye lett a tanév végi hetekben.

A 2004/2005-ös tanévet évfolyamonként egy hatosztályos, egy emelt szintű matematika
ta-gozatos, egy emelt szintű biológia tagozatos és egy általános tantervű osztállyal indítjuk.Az
összesen 18 osztályban 629 tanuló kezdi meg az új tanévet.

Az iskola története
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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

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 Zsuzsa 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 Epreskert 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 which was completed by
September, the beginning of the term.

In the spring of 2003 the school grew in beauty again: the inner yard was completed, which
with its ornamental pavement and park became the students' favourite resting-place during the
last weeks of term.

We will start the 2004/2005 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 629 students can start their new school year in eighteen classes.

The history of our school
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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

Das Schulgebäude, das damals noch von Obst- und Gemüsegärten umgeben war, wurde
1969 fertiggestellt. Das Gymnasium erhielt 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 gymnasialen 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 einge-
führt worden.

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

Am Ende des Schuljahres 1995/96 zogen wir – dank der vorbildlichen Zusammenarbeit
des Lehrerkollegiums, der Schüler und der Elternschaft – in unser neues Schulgebäude (Epres-
kert Str. 64.) in zwei Wochen um.

Zum Tausch der Gebäude kam es auf Grund einer Entscheidung der städtischen Selbst-
verwaltung, 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 heruntergekommenen
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 begann die zweite Phase der Renovierung des Gebäudes, die im
September, zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen wird.

Im Frühling 2003 wurde die Schule noch attraktiver: man beendete die Arbeiten am
Innenhof, der mit seinem gezierten Pflaster und dem Park in den letzten Wochen des
Schuljahres zum beliebtesten Ruheplatz der Schüler wurde.

In dem neuen Schuljahr 2004/2005 beginnen wir den Unterricht mit einem sechsjährigen
gymnasialen Zug, mit je einer Spezialklasse in Mathematik und Biologie und mit einer
allgemeinbildenden Klasse insgesamt mit 18 Klassen und 629 SchülerInnen.

Kurze Geschichte der Schule
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ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

100 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA
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JózsefAttila az igazat mondta, nem csak a való-
dit. Azt, amit a szem lát, az orr érez, a kéz tapint,

de a szánk mégsem tud megfogalmazni.Az ő ce-
ruzáját fogták az ősök, segítették, hogy verset
írhasson.

Költészete olyan, mint a szívritmus: mű-
veiben halljuk a dobogást. A zajok, melyek
megihlették, tompán morajlanak a sorokban.
Aképek pedig megelevenednek: mikor olvas-
suk a verseit, ott sétálunk mellette a gyepen a
város peremén, vagy ülünk vele a rakodópart
alsó kövén. Ilyenkor a felszín – akár a Duna –
lassan tisztulni kezd. Sokáig kell kitartóan
nézni, majd egyszerre a mélység felfedi titkait.

„Afény hálóját lassan emeli” – az eszmélő-
dés folyamata is hosszú, de minden perce cso-
dálatos. „Földerül az értelem”, és elménk meg-
világosodik. Egy idő után észrevesszük, hogy a

szívünk ugyanazt az ütemet veri, mint a JózsefAt-
tiláé. Azt hihetnénk, ő kiáltott… és csak „a föld dü-

börög”. Látjuk, mit az ősök nem láttak, így lassan rá
kell jöjjünk: „ami van, széthull darabokra”, mert „az em-

ber végül homokos, szomorú, vizes síkra ér”, de tudjuk mindvégig, hogy „nincs bocsánat”.
Közben ott bujkál mindnyájunkban az „örökké kínzó nagy kérdés”: mi az élet értelme. A

választ megtalálhatjuk a verseskötetben. Hirtelen a betűk megelevenednek, és összetett képek
sokasága vetül a szemünk elé. Mi az ember? Láthatjuk, ahogy kirajzolódik a fizikai való: a vér-
körök, a hús, a szervek.Atest mellett megjelenik a lélek, a szív is.Ahangok óvatosan csalogat-
ják elő az apróka, törékeny lényt. „A semmi ágán ül”, ezért csöndben kell tovább olvasnunk,
mert talán eltűnik hirtelen…

Szabadság, rend, munka – újra és újra visszatérnek ezek a szavak. Nem tudunk menekülni,
fogva tartanak, mintha be lennénk zárva a Héttoronyba, nincs választásunk: szabad foglyok
vagyunk. Hiszen létünk feltétele, hogy értelemet találjunk az életben: a feladatot elvégezni. Ez
pedig lehetetlen a szabályok betartása nélkül.

Azonban nem mindenki képes elviselni a kötöttségeket. De „dolgozni csak pontosan, szé-
pen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”. József Attila kereste az igazat, az útmutatót,
azt, ami bizonyosabb a kockánál.

„Felelj – innen vagy?” szegezi nekünk a kérdést a költő. Innen, hol „akácocskát babrál a ho-
mály” és „bársony nesz inog”. Igen, ez a hazánk, „e föld befogad, mint a persely”. „Igazán csak
itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.” Petőfi szelleme egyszerre megelevenedik, szívünk hevesebben
ver. Érezzük az erőt, leszegett fejünket felemeljük, a napba nézünk, és megpillantjuk a fényt.

Szellemidézés
(Olvasólámpa alatt, József Attila bűvöletében)



A több-százéves sebek még mindig nem forrtak be (s talán nem is fognak), de már tudjuk, van
remény.ABús Magyarral együtt énekeljük:

„Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemgödre
S hazáján ha segíthetne, élne mindörökre.”

Látjuk őt most is. Egyedül van: apa, anya, isten és haza nélkül. Egy „sötét szoba sarkában
zokog” gyermekként. De ha továbblapozunk a kötetben, felnőtté válik, szaporodik fogában az
idegen anyag, és lassan „kész a leltár”. Felteszi a kérdést, majd válaszol önmagának és nekünk:

„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is!
Mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.”

Erőt meríthetünk ebből a két hexameterből. Érezzük a költő lázadását: az nem lehet, hogy
életünk csupán egy kartoték-adat. Ő nem ilyennek képzelte el a rendet. Mert feladatunk van
ezen a földön, „rendezni végre közös dolgainkat”. És most már elhisszük mi is, hogy érdemes
kapálni, ölni, ölelni. Végül együtt mondjuk vele: „hitem a sors lesz”.

Megbabonáz minket. Aki hagyja, hogy megérintsék a szavak, nem tud hatása alól szaba-
dulni. Hiszen az élet nagy igazságaira bukkanhatunk a betűk rengetegében. Mert mi magunk
vagyunk a betűk.

„Még nem nagy az ember.
De képzeli hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!”

Szerelem… a költővel együtt sikoltjuk, „hogy szeret-
lek te édes mostoha!”, mert egyszerűen mi sem tud-
juk magunkban tartani ezt az érzést. És már nem
lehet, hogy a föld dübörög! „Élet – ének zeng”
most a szánkon, ettől hangos a világ:

„Aszerelembe – mondják –
belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér.”

…s ha mégsem kapjuk meg, akkor na-
gyon fáj. Bár a „vágyak magukkal messzebb
ragadnak”, „sohasem menekülsz”. Egyre
kérdezzük mi is: „mit kellene tenni érte és
ellene?” – választ nem kapunk. Csend lesz
hirtelen. A disszonáns akkordok még fü-
lünkben csengenek. Elsötétül minden. De a
távolban, nagyon messze, mintha valami
világosság pislákolna… Fény és homály
együtt adják a máshoz nem hasonlítható kü-
lönös látványt.

Aztán újra megszólal…
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Halljuk a dalt. József Attila nálunk is zörget,
kéri, hogy szeressük szilajon. „Tele vágyak-
kal” keres valakit, akiről maga sem tudja, ki-
csoda. Talán a Magna Mátert, az óriássá
nőtt Mamát, akinek hiányát már mi is
érezzük.Az anya szerelmén csüggő gyer-
mek nem képes feldolgozni az árvaságát.
Hol számonkéréssel, hol látszólagos be-
lenyugvással ír a Mama elvesztéséről.
Azonban lelke tombol, nem akarja meg-
érteni az elmúlást. Fizikailag is magá-
hoz láncolná az asszonyt, aki életet
adott neki:

„Ettelek volna meg!...”
A tébolyult gondolatmenet végén

lassan megvilágosodik az elme, lecsil-
lapodik a tenger, a vihar elmúlt. A mi
szívünk is egyre lassabban ver… Aztán
rátalálunk az utolsó feljegyzett verstö-
redékre, melyben József Attila megpró-
bál még egyszer az asszonyhoz mene-
külni. De már egy új dimenzióban:

„Istent alkotok (szívem szenved)
hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,
hogy jó legyek s utánad menjek!”

Elfogytak az oldalak. A fény távolodik, a dal-
lam halkul, és mi zavartan lapozgatjuk a kötetet,
nem értjük mi történik velünk. Próbálunk kapasz-
kodni. Megérinteni őt, megkérdezni tőle: hova
megy. Vagy mi hova megyünk. Nem kapunk vá-
laszt. Csönd és sötétség…

Itt vagyunk újra. Este van, csak a lámpa fénye
világít. A József Attila-kötet bezárva hever az asz-
talon. Hallani, ahogy a szoba lélegzik: egyszerre,
egyenletesen. Óvatosan a könyv felé nyúlok. Ki-
nyitom és hangosan olvasom:

„Ugy segített, hogy nem segíthetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.”

Szabó Kornélia
12. D
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Az ENSz közgyűlésének határozatát 2004. június 10-én hagyták jóvá, s ennek a határozat-
nak előzménye a június 1-i előterjesztés, mely szerint a közgyűlés:
– Megfogalmazza, hogy a fizika a természet-megismerés folyamatának alapja.
– Rámutat arra, hogy a fizika és alkalmazásai számos mai műszaki fejlesztés alapját ké-

pezik.
– Kinyilvánítja, hogy a fizikai műveltség eszközöket biztosít az emberek számára a tudo-

mányos kutatásokhoz, ami a fejlődés elengedhetetlen feltétele.
– Mint ismeretes, a 2005-ös esztendő százéves évfordulója Albert Einstein nagy hatású

tudományos felfedezéseinek, melyek a modern fizika alapját képezik, ezért:
1. Üdvözli a 2005-ös évnek a Fizika Nemzetközi Évévé nyilvánításának javaslatát, me-

lyet az ENSz Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete kezdeményezett.
2. Felkéri az ENSz Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetét, hogy szervezzen

programokat a Fizika Nemzetközi Évének megünneplésére, együttműködve a fizikai
társaságokkal az egész Földön, beleértve a fejlődő országokat is.

3. A2005-ös esztendőt a Fizika Nemzetközi Évévé Nyilvánítja.

Bár a fizika fejlődésével együtt jár, hogy eredményeinek megértése az emberek egyre szű-
külő körében várható el, a XX. sz. elejének tudományos forradalmát még nyomon követhette
az érdeklődő laikus is. Ebbe a hirtelen, és a fizikusok számára is váratlan fejlődésbe robbant be
100 éve a szinte teljes ismeretlenségből a 26 éves Albert Einstein négy dolgozatával (a spe-
ciális relativitás elméletéről, a tömeg-energia
egyenértékűségéről, a Brown-mozgás elmé-
letéről és a fényelektromos jelenség magya-
rázatáról). Ezeknél is jelentősebb – az egyéni
tudományos teljesítmények talán felülmúl-
hatatlan alkotása – az általános relativitás el-
mélete, mely 1916-ban jelent meg.

Einstein különös személyiség volt. Leg-
nagyobb munkájának – sokak szerint – korát
megelőző színvonala, a fizika óriásainak szá-
mára is komoly erőpróbát jelentő megfonto-
lásai, az emiatt kialakuló polémiák, valamint
közvetlen egyénisége, szereplései, a legna-
gyobbakra gyakran jellemző zárkózottság
teljes hiánya, emellett végtelen szerénysége
már életében világszerte mitikus alakká tet-
ték. Ehhez hozzájárult még, hogy nemcsak a
tudóst tisztelték benne, hanem a humanistát
is, aki számtalanszor emelte fel szavát a na-
cionalista gőg, a diktatúra, a háború ellen. Az
1921-es Nobel-díjat 1922-ben kapta meg, s
annak indoklása: „érdemdús matematikai-fi-
zikai kutatásaiért, különös tekintettel a foto-
elektromos-effektus törvényének felfedezé-

2005 A FIZIKA NEMZETKÖZI ÉVE

Einstein (1879 - 1955)
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sére”. Így aztán a XX. sz. legnagyobb fizikai felfedezése Nobel-díj nélkül maradt. Egy alka-
lommal a szintén óriás Planck-ról írta, akinek az új fizikai elméleti megfontolásaiból szárma-
zik a kvantum-fizika elnevezés is: „a legérzékenyebb emberek egyike volt, akiket ismertem…
de valójában nem értette (ezt) a fizikát, mert 1919-ben a napfogyatkozás alatt egész éjjel fent
volt, hogy megtudja, megerősítést nyer-e a fény elhajlása a gravitációs erő által. Ha igazán
megértette volna (az általános relativitás elméletét), ágyba bújt volna, ahogy én is.”

Természetesen Einstein munkáinak is voltak előzményei, a kor megérett az 1905-ös felfe-
dezésekre. Úgy tartják, ha ő nem, akkor pár év múlva mások lehettek volna ezeknek a kor-
szakos felfedezéseknek a megalkotói. Az általános relativitás elmélete azonban más. Ahhoz
Einstein géniusza kellett.

Amegelőző korszakok fizikusai között szintén vannak, akiket nagy tisztelet övezett a tudo-
mányos világban, már életükben. Emlékezzünk a közülük is kiemelkedő jelentőségűekre.

Galileo Galileiről a köztudatban talán két mítosz terjedt el: a pisai ferde toronyból végzett
ejtési kísérletek, valamint a szállóigévé lett „és mégis mozog” meséje. A tudománytörténet

egyikről sem tud. Bár nagyon pontosan do-
kumentálta tevékenységét, kísérleteiről is
alapos, elemző írásokat készített, arról nincs
a hagyatékában feljegyzés, hogy a ferde tor-
nyot használta volna fel valamikor is.Ahatal-
mas életműnek és a tragikus sorsból követke-
ző szimpátiának egyaránt szerepe lehet ezek
keletkezésében és továbbélésében, hiszen ő
konkrét, megalapozott tudományos elveiért
került összetűzésbe a hatalmasokkal.

Galilei már 1597 körül a heliocentrikus
világkép híve volt, a bizonyosságot azonban
a – Hollandiában megszerkesztett, majd Pá-
rizsból beszerzett alkatrészekből épített –
távcső (1609), illetve az asztronómiával való
komolyabb foglalkozás adott. Kiderült, hogy
az eddigi elképzelésekkel szemben nincs is
olyan nagy különbség az égi és földi dolgok
között. A Hold felszíne változatos, hegyek-
kel, mélyedésekkel teli (megméri a hegyek
magasságát), a felszín sötétebb része pedig
nem teljesen sötét, gyenge fényt kap, melyet

helyesen tulajdonít a Föld hatásának. A bolygók a távcsőben korongnak látszanak, az álló-
csillagok csak vibráló fénypontok. Felfedezi a Vénusz Holdhoz hasonló fázisait, mely szintén
azt jelenti, hogy a bolygók nem rendelkeznek saját fénnyel. Látja a Nap foltjait. (Ehhez kap-
csolódó esemény a következő: magas rangú egyházi személyiségek látogatták meg a tudóst,
aki a napfoltokat mutatta az érdeklődőknek, s egyikük azzal utasította el a Nap megfigyelését,
hogy: Arisztotelész nem ír napfoltokról, tehát a Napnak nincsenek foltjai.). Látja a Jupiter
holdjait (négyet észlelt, melyeket ma szokás Galilei-holdakként emlegetni), tehát szemmel lát-
ható egy olyan rendszer, melynek égitestei nem a Föld körül keringenek. Ennek alapján modell
adódik arra, hogyan helyezkedhetnek el a bolygók a Nap körül. Megfigyeli, hogy a Tejút csil-
lagok sokasága. Felfedezéseiről írt könyvét elkapkodják az utca emberei is.

Mechanikájában a szabadesés, illetve a lejtőn legördülő test, valamint az inga mozgásának
vizsgálata kiemelkedő fontosságú. Ő az első, aki mérésekkel vizsgálódik, és azok alapján tör-

Galilei (1564 - 1642)
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vényszerűséget állapít meg. Szemléletének következményeként jelenti ki: „a természet a ma-
tematika nyelvén szól hozzánk”.

1633-ban ítélték el, és az ítéletnek megfelelően kijelentette: „Én, Galileo… esküszöm,
hogy mindig is hittem és ezután is hinni fogok Isten támogatásában, mindabban, amit az egy-
ház tanít és hirdet. Teljesen lemondok arról a hibás álláspontomról, miszerint a mozdulatlan
Nap a világ középpontja, és hogy nem a mozgó Föld a világ középpontja...” Csak a pápa jóin-
dulatán múlt, hogy nem börtönben, hanem házi őrizetben telt további élete. Hogy az eskü szö-
vegének asztronómiai részét nem gondolta komolyan, abban azonban bizonyosak lehetünk.

Galilei 1642. január 8-án halt meg, csaknem egy év múlva, 1643. január 4-én megszületett
egy másik géniusz, Isaac Newton. (Mivel a Gergely-naptártAngliában csak 1752-ben vezették
be, születési idejét gyakran 1642. december 25-ére teszik, az akkor még érvényben levő Julián-
naptárnak megfelelően.)

Newtonnal kapcsolatban az alma meséjét szokás emlegetni, ám ennek barátja, W. Stukeley
visszaemlékezése alapján valós oka van, ő így írja le a nevezetes eseményt: „Ebéd után, jó me-
leg idő lévén , a kertbe mentünk, és teát ittunk egy almafa árnyékában, kettesben vele. Egyéb
beszélgetések között azt mondta nekem, hogy egészen hasonló a szituáció, mint korábban,
amikor a gravitáció ötlete agyában felmerült. Egy alma esése váltotta ki, ahogy ő gondolataiba
merülve üldögélt. Vajon miért kell ennek az almának mindig függőlegesen a Földre esni – gon-
dolkodott magában. Miért nem mehet oldalra, vagy fölfelé, csak mindig a Föld középpontja fe-
lé? Nyilvánvaló, az ok az, hogy a Föld vonzza. Kell tehát, hogy az anyagban egy vonzóképes-
ség legyen, és ezen vonzóképesség összege a Föld középpontjában kell, hogy legyen, és nem a
Föld valamelyik oldalsó részén. Ezért esik az alma függőlegesen, a Föld középpontja felé. Ha
az anyag vonzza az anyagot, akkor ez a vonzás arányos kell, hogy legyen annak mennyisé-
gével. Így tehát az alma vonzza a Földet éppúgy, ahogy a Föld vonzza az almát. Íme, itt egy
olyan hatás, amit mi gravitációnak nevezünk,
amely kiterjed az egész univerzumra.”

Newtonnak olyan pontatlan adatok álltak
rendelkezésre a szükséges számításokhoz,
hogy ezután 15 évre félretette a probléma
vizsgálatát. Az általános gravitációs törvény
megfogalmazása után, valamint a nevezetes
Newton-törvények megállapításával, és az
ezek alkalmazásához szükséges matematikai
eljárások, összefüggések létrehozásával
azonban olyan eszközrendszert teremtett,
mely alkalmas volt a bolygók mozgásának
leírására. Magyarázatot adott az árapály je-
lenségre.

Óriási abban a jelentősége, hogy megfo-
galmazta a természettudomány kutatási mód-
szerét. Legjelentősebb művei a csak rövidít-
ve emlegetett Principa és az Optika.

Matematikája és fizikája szinte elképzel-
hetetlen tekintélyt szerzett neki.Az 1781-ben
felfedezett Uránusz pályájának vizsgálatai-
ból kiderült, olyan eltérések vannak, melyek
csak egy még távolabbi bolygó hatásának
tulajdoníthatók. Leverrier, francia csillagász
kezdett hozzá a számításhoz, és az eltérések- Newton (1643 - 1727)
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ből meghatározta, hol kell lennie az eddig ismeretlen bolygónak. 1846 augusztusában készült
el a munkával, szeptember 23-án jutott el a számítás eredménye a berlini csillagdában Johann
Gottfried Galle-hoz, aki még azon az estén a jelzett helytől alig 1°-nyira megtalálta az új boly-
gót, a Neptunuszt. Ehhez a történethez hozzátartozik azonban, hogy egy fiatal angol matemati-
kus, John C.Adam korábban elvégezte a szükséges számításokat, eredményét 1643-ban küldte
el sir George B.Airy királyi csillagásznak, aki azonban nem bízott a fiatalemberben, így lecsú-
szott a felfedezés dicsőségéről. Adam érdemeit elismerve, ma Leverrierrel együtt tartják szá-
mon felfedezőként. A Plutót hasonló körülmények között Lowell amerikai csillagász számí-
tásai alapján találták meg (Lowell halála után, 1930-ban) az egyik fényképező lemezen.

A Newton-elmélet sikerei olyan nagyok voltak, hogy sokáig fel sem merültek esetleges hi-
ányosságai.AMerkur pályájában is volt egy megmagyarázhatatlannak tűnő változás, ezt azon-
ban már semmilyen hagyományos számítással nem sikerült megoldani. Végül a gravitáció ál-
talános elmélete az Einstein által megalkotott relativitás elmélete hozta meg a magyarázatot.

Amikor Newton meghalt, Alexander Pope (1688-1744) angol költő írta a következő soro-
kat:

„Nature and Nature’s Laws lay hid in night;
God said, ‘Let Newton be!’ – And all was light.”

Alegtöbbször idézett műfordítás:
„Természeten s törvényein az éj sötétje ült.
Isten szólt: ‘Legyen Newton!’s mindenre fény derült.”

Pope verse után mintegy két évszázaddal J. C. Squire (1894-1958) írta mintegy folytatás-
ként a humorosnak szánt sorokat:

It did not last: the Devil howling ‘Ho!
Let Einstein be!’restored the status quo.

„Nem volt tartós; az Ördög szólt: ‘Hohó!
Legyen Einstein!’– s maradt a status quo.”

Amivel nyilvánvalóan a relativitás elméletének csak kevesek számára érthető magas szint-
jére utal.

A legnagyobbakra való emlékezés után ejtsünk még néhány szót magáról a fizikáról és a
fizika legfontosabb alkalmazásairól.

A fizika az élettelen anyaggal foglalkozik. Vizsgálja változásait és azok okait. A vizsgálat
az elképzelhetetlenül kicsi mikrovilágtól a szinte felfoghatatlan világegyetemi méretekig ter-
jed. Módszereit más tudományok is alkalmazzák, gyakran nem is választhatók el egymástól a
fizikai, kémiai, biológiai kutatások. A fizika eredményei technikai kultúránk alapjai az ipari
forradalomtól máig, és teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy a jövendőben is. A kezdeti li-
neáris összefüggésektől sok munkával vezetett a fejlődés a nem lineáris rendszerek sikeres
vizsgálatáig (pl. káoszelmélet). Az alkalmazások az élet minden területén tapasztalhatók. Az
energiatermelés különböző módjai. Az elektromágnesség – az ezt felhasználó gépeink: tele-
vízió, rádió, mikrohullámú sütő, magnetofon, a lézert is alkalmazó CD, DVD, a számítógép a
számtalan perifériával és alkalmazásával, a mobil telefon, mely egyre több szolgáltatást nyújt.
De például az egészségügy legfejlettebb vizsgálati módszerei, a röntgen, az ultrahang, a CT, a
magrezonanciás képalkotás (MRI), a nukleáris mágneses rezonancia (NMR), hogy csak a leg-
ismertebbeket soroljuk fel. A közlekedés eszközei szárazföldön, vízben és levegőben, az űr-
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hajók a maguk alig elképzelhető bonyolultságával. Milyen elképesztő technikai alkalmazása a
fizikai elveknek a Huygens - Cassini expedíció, melynek eredménye a Szaturnusz Titánján
való landolás, és a sikeres vizsgálat-sorozat. Csillagászati űrtávcsöveinkkel olyan messzire
látunk, ami a fény terjedési sebességének végessége miatt a távoli múltba nézést jelenti, olyan
régi múltba, hogy közeledünk az ősrobbanás megfigyeléséhez (enyhe túlzással). A mikrovi-
lágban következnek a további, de már elképzelhető lehetőségek a nanotechnika alkalmazá-
sával. És a fejlődés nem áll meg, ha elég okos az emberiség ahhoz, hogy megmaradjon. Sajnos,
a megsemmisítő eszközökben is alkalmazhatók a fizika eredményei.

Meg sem próbálom, hogy a teljesség látszatát keltsem. De azt hiszem, aki odafigyel arra,
ami a környezetében történik, látja azt a hatalmas fejlődést, ami napjainkban is zajlik. A tan-
tárgy csak ízelítőt adhat a tudományból, de ajánlom az olvasónak azokat a gondolatokat, me-
lyeket Einstein egy 12 éves kisfiúnak válaszolt annak levelére:

„Soha ne úgy gondolj tanulmányaidra, mint kötelességre, hanem mint irigylésre méltó
lehetőségre, megismerni a szépség felszabadító erejét a szellem birodalmában saját kedvedre
és a közösség számára, amelyhez későbbi munkád tartozik.”

Tóth István
tanár
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Az olimpia a földkerekség legrégebben
működő és legnagyobb „sportága”. A szim-
bolikus öt, egymásba fonódó karikát a világon
mindenütt ismerik.

Először érdemes röviden áttekinteni az
olimpiai játékok történetét. (Ha emlékezetem
nem csal) i.e. 711-ben rendezték meg az első
olimpiát –
természe-

tesen Athénban (illetve annak közelében). Akkori-
ban még csupán néhány versenyszám létezett (futás,
diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás stb.), közülük
néhány pedig már „kiment a divatból” (kocsis üldö-

zőverseny, pankráció). A versenyszámokban csak férfiak
vehettek részt, és csak az első helyezettet jutalmazták
(szobrot is állítottak tiszteletére), a második és harmadik
helyezett már vesztesnek számított. Később, az i.sz. 600-
as években Justitianus korában szűnt meg és 1300 évnyi
szünet után éledt fel újra az olimpia. Ettől kezdve aztán
rendszeresen megrendezték.

Sajnos, ma már egy terrorizmustól rettegő világban
élünk, ami még az olyan független rendezvényeken is
érezteti hatását, mint az olimpia. Az olimpia előtt mást
sem lehetett hallani, mint azt, hogy milyen védelmet pró-
bálnak majd biztosítani a résztvevők számára. Az adatok
elképesztőek: hétszer annyi biztonsági őr és rendőr volt je-
len, mint ahány versenyző, és komplett katonai arzenált
vonultattak fel (légvédelmi rakéták, atom-tengeralattjáró, vadászgépek stb.).Az athéni olimpi-

án csak a védelemre költött pénzösszeg négy-
szerese az 1996-os atlantai olimpia ilyen jel-
legű kiadásainak. Ez azért elgondolkodtató,
mert egy rendező országnak számolnia kell
terrorista támadásokkal, merényletekkel.
Hisz nincs nagyobb fórum az olimpiánál
(202 ország vett résztAthénban), ahol kinyil-
váníthatnák nézeteiket, követeléseiket. A tő-
lük való rettegés egy államnak sem hiányzik,
azt hiszem. Nekünk sem.

Kerényi Edmond
12.C

OLIMPIA 2004

Olimpia itthonról
(Válogatás emeltszintű érvelő, elmélkedő dolgozatokból)
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Hetekkel a megnyitó előtt már tömegesen
cikkeztek az újságok: vajon sikerül-e a görö-
göknek felépíteni a falut, a helyszíneket. Mil-
liók nézték aggodalmasan az athéni földku-
pacokat, miközben a futball Európa bajnok-
ság döntőjében szereplő görögök lelkes szur-
kolói angol nyelvű „2004, Hellasz éve!” fel-
iratú transzparenseket lengettek.Az első aka-
dályt ügyesen vették, Görögország futball
Európa-bajnok, jöhet az Olimpia!

Holtfáradtan, de feszült figyelemmel kí-
sértem végig a megnyitót. Különböző népek
fiai vonultak fel rendezetten, egymással bé-
kében, egyazon cél érdekében. Győzni mentek Athénba. Voltak országok, ahonnan csak 6
sportoló jött, és voltak, akik több százat is fel tudtak vonultatni a legjobb sportolókból.

Nem voltak különbségek. Nem volt arab és amerikai, fehér és fekete. Csak sportolók.Aleg-
jobbak. Végül felgyulladt a láng, és megkezdődött a versengés.

Valójában engem kevés sportág érdekel, és azok sem tartoznak a fő olimpiai sportágak kö-
zé. Ennek ellenére különös késztetést érez-
tem arra, hogy bekapcsoljam a tévét, és vé-
gignézzem pl. a 10000 méteres női síkfutást,
ami egyébként borzasztóan untatott volna.
De ez most más volt. Ez az olimpia!

Az első aranyra nem emlékszem, sajnos
lemaradtam róla. De az első magyar arany!
Az teljesen más.Az újságok címlapon hozták
„Aranyos Tímea” boldog mosolyát.

Meghatott a női skeet lövészet döntőjé-
nek férfi kommentátora. Igaly Diána lassan,
de biztosan haladt a győzelem felé, miközben
a közvetítő állásból fojtott örömkiáltásokat
és az izgalomtól szinte gyerekesen remegő

hangot hallhattunk a tévé képernyő előtt. És Diána nyert, megvolt a második aranyunk is. Nem
hiszem el, van olyan magyar ember, aki ne állna meg egy pillanatra, mikor három nyelven
hangzik el, hogy: „Most Magyarország himnusza következik.” Recsegve, halkan, de felcsen-
dül a himnusz. A lelátón „hortobágyi csikósok” és egyszerű, zászlót tartó magyarok állnak
büszkén, és le sem veszik szemü-
ket a győztesről.

Aztán a végén a vízilabda dön-
tő. „Soha nem gondoltam volna,
hogy egyszer néhány fürdőgatyás
férfi láttán sírva fakadok.” –
mondta akadozva, bohókásan a
kommentátor, és boldogok vol-
tunk. Ez a végső siker kellett, hogy
kicsit helyrerázza a doppingbot-
rány miatt megcsappant önbecsü-
lést.

Sajnáltam, mikor vége lett, kü-

Nagy Tímea

Igaly Diána



18

ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

lönös hangulatuk volt az olimpiai
napoknak. Összességében véve azt
gondolom, büszkék lehetünk spor-
tolóinkra, de persze történnie kellett
valaminek, hogy ne lehessen igazán
boldog a magyar. A WADA nem-
csak a két atléta önbecsülésébe ta-
posott bele, hanem minden magya-
réba. De sebaj… Szép volt!

Mészáros Mária
12.C

…A fő gondot azonban nem a statisztikai adatok követhetetlensége jelentette, hanem az,
hogy valami egészen mást kaptam, kaptunk, mint amire vártunk. Abban reménykedtem, hogy
egy olyan két hete lesz ez az életemnek, amikor minden az, aminek látszik, és nem kell X.Y.
megszólalásai, vagy gesztusai mögött valami mást, valami hátsó szándékot keresnem.

Abban hittem, hogy nemcsak engem, hanem a Föld összes polgárát, köztük a sportolókat is
megérinti az olimpia tisztasága, eszméje, hangulata.

Nos, nem így lett, ezek a reményeim szétpukkantak, mint az a léggömb, amit hatévesen a
parkban apukámtól kaptam, és egy óvatlan pillanatban kezemből megszökve egy terebélyes fa
lombkoronájában csúnya véget ért.

Ez az olimpia is véget ért. Talán nem csúnya, de nem is szép véget, főleg nekünk, ma-
gyaroknak nem. Én azonban bizakodom, hogy 4 év múlva Pekingben az a bizonyos lufi nem
száll el, hanem egyszer az életben a kezemben marad."

Bábolnai Péter
12.D

Mit is jelen számunkra az Olimpia? Attól függ, honnan nézzük: a sportoló vagy a néző
szemszögéből? A néző leül a tévé elé, vagy elmegy személyesen a stadionokba, leül, és néz.
Szurkol. Drukkol. Ha a kedvenc sportolója jól teljesít, jól érzi magát. Ha nem, akkor kedves
nézőnk szomorú, ideges. De honnan is tudná a kedves néző, mi zajlik le a versenyzőben? Vagy
érdekli egyáltalán? Nos, engem érdekel. Ezért elgondolkodtam egy kicsit ezen, amikor szem-
tanúja voltam a 15 éves Gyurta Dániel, úszónk „ezüst győzelmének”.

Egy vendéglőben ültünk, a sarokban tévé szólt halkan. Beszélgettünk. Egyszer csak min-
denki elcsendesedett. Nem értettem, mi az oka, ekkor láttam, hogy minden tekintet a képernyő-
re szegeződik. Mi, a hátsó sorban ülők felálltunk, hogy lássunk valamit, és lélegzetvisszafojt-
va figyeltük a képernyőn lévő nagy kékséget, és a benne izgő-mozgó, kapálódzó alakokat. Fe-
szült csend állt be… az idő megállt számomra. Még levegőt sem mertem venni. Körülnéztem:
az emberek mozdulatlan szobrok voltak.Aztán hirtelen megjelent a képernyőn az érkezési sor-
rend, és megláttuk a második helyen a magyar zászlót HUN felirattal. A teremben megköny-
nyebbült sóhajok, felszabadult örömkiáltások, éljenzések, tapsvihar hallatszott. Örültem én is:
egy ezüsttel több.Aztán mindenki folytatta tovább csendes kis monológját, mintha mi sem tör-
tént volna.

Vajon mibe kerülhetett ennek srácnak az, hogy eljusson oda, ahová csak a legjobbak me-
hetnek? Hiszen még gyermek! Miről szól az ő élete? Mi áll a siker mögött? „Egyszerű”. Kitar-
tás, akarat, küzdés. Mit rejt ez magában? Hajnali 5 órai kelést. Napi több óra edzést. Lemara-
dást egy átlagos tinédzser örömeiről, gondtalanságáról, szórakozásról, pihenésről. A cél: az
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olimpia. Ott csillog az úszó előtt a szó, a
CÉL, minden sportoló álma. Ez ad erőt a
továbblépéshez, a folytatáshoz. Verse-
nyek, edzés, edzés, tanulás, edzés…

A néző csak azt a pillanatot látja,
amikor ez a srác feláll a rajtkőre, majd
úszik és beér a célba. De nem látja a mö-
götte lévő munkát. A siker nemcsak egy
emberen múlik, hanem – bármilyen fur-
csa – csapatmunka. Nem lehet küzdeni a
család támogatása nélkül. A 4 edző nél-
kül (Dani esetében).

Mi csak egy embert látunk, amikor a
rajtkövön áll. Ő csak a vizet látja, a célt. Mire gondolhat ilyenkor? Ez számomra kideríthetet-
len. Bizonyára megszűnik a külvilág, a stadion, az emberek. Nincs más, csak Ő és a víz.Avíz a
barátja, egyben az ellensége is. Győzni kell… győzni kell… Feszült arc, komoly tekintet az
úszószemüveg alatt…. Íme itt a pillanat, amire várt… Végre. Megszólal a síp. Ugrás. Úszás…
gyerünk, még gyorsabban, még, még… ne add fel, mindjárt ott vagy, ennél többre vagy képes,
mi lesz már?... Ott a cél, igen! Leveszi a szemüvegét… keresi a kijelzőt a helyezésekkel. Vajon
hogyan teljesített? Hányadik lett? És akkor megpillantja a sorrendet… a 2.… ezüst… sikerült!
Körülnéz, káosz, tomboló tömeg.Aszomszéd sávban az aranyérmes néz rá, egy gyakorlott, ta-
pasztalt versenyző.Aszemében elismerés, kézfogásra nyújtja kezét… őszintén.

Erdős Zsuzsa
12. C

Az olimpiákról

Rólunk, magyarokról mindig is fura hírek jártak a nagyvilágban. Kezdődött azzal, hogy
amikor megismerkedett velünk Európa, akkor éppenséggel a kedvenc foglalatosságunk a ház-
felgyújtás, erőszakolás, rablás és gyilkolászás voltak. Ez utóbbihoz elsősorban nyilainkat
használtuk, amivel elsősorban egy másik, hasonló fakultatív tevékenységet folyatató népre, a
hunokra emlékeztettük őket. Egy véletlen révén még rajtunk is maradt a név, hungarusok, és
azóta is hiába bizonygatjuk a fejlett és civilizált (de a Dobos-tortát nem ismerő!) nyugatnak,
semmi közünk hozzájuk, hiába. Így sokan azonosítanak minket Attila király népével, és ez
gyakran a barbár jelző használatát jelenti velünk kapcsolatban.

De élnek más sztereotípiák rólunk, úgy, mint istenfélő, vallásos népről, hiszen Árpád-házi
uraink és úrnőink számos szentet adtak a katolikus egyháznak, így buzgó keresztények hírében
is állunk.

Abátor és harcias jelző is sokszor előkerül, ha rólunk beszélnek, hisz vagy a tatárokat, vagy
a törököket tartóztattuk fel magunkat nem kímélve.

Még gyakrabban használt jelző a szabadságszerető, illetve a rebellis. Ebben elsősorban Rá-
kóczi Ferenc fejedelmünk szabadságharca járt az élen, hiszen reménytelen harcunkból a sza-
badság szeretetét és a lázadás szellemét látták kibontakozni. Ezt a meggyőződést csak megerő-
sítette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint 1956.

De furfangos, okos nép hírében is állunk, főleg a tengerentúlon, hiszen mind az atom-,
mind a neutronbomba és a számítógép megszületésénél számos magyar bábáskodott. Az ame-Aranyérmes vízilabdások
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rikaiak szerint pedig nem kell keresni az ufókat, hiszen már itt vannak, és magyaroknak hívják
őket.

Konyhánk miatt nagyétkű, jó étvágyú népként is számon tartanak minket, akik szeretnek
nagyokat enni és inni, valamint sírva vigadni (állítólag ezt mi tudjuk a legjobban a világon).

Ebből egyenesen következik az is, nem minket tartanak a legsoványabb népnek a kontinen-
sen.

De állítólag nagyon jó építőipari érzékünk is van, hiszen mi úgy tudunk egyetlen-egy téglát
kivenni egy falból, hogy attól az egész összedől.

Miután ezeket a dolgokat számba vettük, gondolkodjunk el azon is, hogy vajon a sport terü-
letén milyen hírünk lehet.

Nos, a világ hosszú ideig kutatta azt, vajon mitől lehet az, hogy ezek a magyarok ilyen jól
fociznak. Mindent meg akartak tudni azAranycsapatról, mit esznek, mit isznak, milyen a cipő-
jük, miből van a mezük, hol edzenek, hogyan edzenek, és esetleg milyen meg nem engedett
módszerhez folyamodtak. Azonban nem találtak semmit. Ugyanazt ették, itták, sőt még a me-
zük is ugyanabból az anyagból volt, mint másnak. Végül levonták a következtetést: a magya-
rok jól fociznak. Megjegyzem, immáron két évtizede, hogy keményen dolgozunk azon, hogy
ennek az ellenkezőjét hitessük el a világgal.

Továbbá mindenkinek szilárd a meggyőződése abban, hogy mi magyarok vagyunk az ame-
rikai kontinens eredeti lakói, az indiánok csak albérlők lehettek valamikor nálunk. Mert hát mi-
vel lehetne azt megmagyarázni azt, hogy a kajak-kenu versenyeken már a más nemzetiségűek
kívülről tudják a magyar himnuszt. Tehát erősek vagyunk, és jól evezünk.

Lovagias nemzetnek is tartanak minket, hiszen mesterien forgatjuk a tőrt, és a vívóverse-
nyeken sokáig előre kikészítették a magyar a zászlót, annyira nem volt kérdés a végeredmény.

És akkor még nem is szóltam a vízilabdáról, az öttusáról, a birkózásról, az ökölvívásról, a
kézilabdáról és az úszásról.

De most új trófea került a többi közé.
Az athéni olimpián volt egy súlyemelőnk, aki gigászi küzdelemben ezüstérmet szerzett, át-

vette az érmét, megkapta a babérkoszorúját, azonban a vizeletmintájában meg nem engedett
anyagokat találtak. Rövidesen vissza kellett adnia érmét és eltiltották a versenyektől.

Jóval nagyobb feltűnést keltett a botrány a kalapácsvetésben. Itt is hatalmas volt a küzde-
lem, és az első másfél helyet mi szereztük meg, mivel a második helyezett japán fiú is félig ma-
gyar.Azonban a győztes magyar sportoló által leadott vizeletmintával támadtak bajok, így meg
kívánták ismételni a mintavételt. Eme bosszantó szándékuk annyira felháborította sportolón-
kat, hogy elhagyta Athént, hazajött, de itt a kutya sem kereste, pedig a fél ország üldözte. Vi-
szont minden magyar állampolgár megtanulta az anus szó jelentését.

Harmadik sportolónk még pechesebb volt. Ő el sem jutott az eredményhirdetésig, olyany-
nyira meglepte a vizeletadás módja, hogy nem tudott vizeletmintát adni. Állítólag nála is az
anusa körül támadtak problémák.

Csak remélni lehet, hogy ezek a kínos dolgok hamar feledésbe merülnek és külföldön senki
nem von le a három esetből hosszú távú következtetést.

Mert mi a közös mind a három történetben?
Avizelet.

Tar Ferenc
tanár

Gyurta Dániel

ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK
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A KRÚDY ORSZÁGOS NOVELLAÍRÓ
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eAz életörömtÉl jajgatva, torkában

dobogó szívvel járt-kelt a világban.é

Szemhéj

– Miért vagy egyedül? – kérdezed egy pult mellett ülő lánytól. – Csak. Szerinted mi a sza-
badság? – kérdi, miközben elnyomja cigijét.

–Arra születtünk, hogy egyfolytában keressük, s ha azt hisszük megtaláltuk rájövünk, hogy
nem létezik. S majd ettől esünk el, hogy újra felállhassunk.Az ember szárnyaihoz nincs semmi
hasonló, mintha azért növeszthetnénk, hogy a földet szántsuk vele, hogy a nap tetteitől emlé-
kezzünk mély álmainkra. Minden éjjel azt álmodjuk, mit vethetünk bele.

– Te szabad vagy?
– Mikor az eget figyeled, vagy világos sima felületet nézel, látod a szemeden nyüzsgő ala-

kokat, amiket mindenki észlel, de mégsem beszélnek róluk? Akik észlelik, azok mind más
szemmel másként látják ezeket. Fényeket, vagy árnyakat, amik mintha úsznának a szemeden
miközben a tekinteted követik.Akevesek, akik szóba ejtik, azok igazán szabadok.

– Nem beszél róluk senki, mert már hozzájuk szoktak, vagy azt hiszik, hogy csak ők látják.
– Már régóta szemmel tartalak. – Elejétől fogva éreztem.
– Kívánsz valamit? – nyúlsz a zsebedbe.
– Inkább idd meg ezt előlem. – tolja eléd üvegpoharát, Te pedig leöntöd a torkodon. – Sima

vodka. Ha a pokolban azt mondanák, hogy megiszod, vagy megszurkálunk, akkor azt monda-
nám: Szurkáljatok!

– Már nem bírom ezt a helyet. – Kocsival vagyok.
– Bízok benned. – szól a lány, Te pedig megcsókolod. Kék kocsidba szálltok, ahogy meleg-

szik a motor, úgy pirosodik a festék a motorház tetején.
Alámpánál melléd áll egy kocsi és bőgetni kezdi a motorját, aki benne ül ujjaival mutat va-

lamit, de amit mond nem hallatszik az autójában szóló csiklóizgató basszustól. A lány kérdően
rád néz. –Azt mutatja, hogy olyan kicsi neki. – Te is a gázra lépsz, de letérsz.Agöröngyös úton,
a virradó fényben az autó ráfekszik a levegőre.

–Akocsi is szabadságra vágyik. –Alány le sem veszi rólad tekintetét, s Te is nézni kezded.
Az út mentén meglátsz egy keresztet, s a lendületedtől leesik róla a koszorú. Hirtelen lassítasz,
a lány szabaduló lelke ránt egyet testén, majd mindketten kiszálltok.

– Ide hoztál? – néz rád a lány és hátrálni kezd.
– Szégyen, ha a szabadsághoz eszközre van szükség. - egy legelő közepére értetek, szembe

állsz egy mezőgazdasági úttal, ami új és egyenes.
– Nem megyünk tovább?
– De. – Leveszed a cipőd és kezedbe veszed. – Nem vagy normális. – fordít hátat a lány.

C TSALA IBOR I. helyezett
ÉVISZ

Az író születésének 126. évfordulóján

Mottó:
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– Kapj el. – lélekszakadtából szaladni kezdesz, de nem fáradsz, célod sincs, vissza se nézel,
gyorsan elérsz az út végéig. Ott megállsz s körbenézel, majd pár lépést visszalépsz és beleug-
rasz a búzamezőbe, mozdulatlanul maradsz.

– Összeszeded a kullancsokat! – kiált a lány és elindul feléd. Mikor a közeledbe ér, felug-
rasz és megragadod.

–Abba kapaszkodnak a kullancsok, akik elhiszik. – Zöldek a szárnyaid, mint a pálmaág?
– Már nem szolgálom a szabadság eszközeit. Az összes drogban az álom szabadságát kere-

sik, s a közösséget, de a valóságban belefáradnak tőle. Maga az álom a legtökéletesebb. Terveket
álmodok és nappal valóra váltom őket, mert kipihenem magam, pedig csak pár órákat alszok.

– Honnan van ennyi erőd?
– Nézz körbe! Minden célt a horizont takar, de mindnek magad vagy a középpontja, s minél

egyenesebben haladsz a célod felé, annál hamarabb éred el. Mindig szűk a bőröm, míg csak ön-
magamtól kell védenem magam.

Szemet hunyva eldobod a cipőid, majd nyitott szemmel futni kezdesz felé. Összevagdossa
a lábszárad és talpad összeszúrja, mégsem állsz meg. Örülsz a cipődnek, mikor megtalálod.
Egy szilvafának támaszkodva pihensz, a lány utánad jön. Az eget figyelve kijössz a fa alól, de
megbotlasz egy kiálló gyökérben, a földet nézed és egy ág vág majdnem arcodba, de visszafor-
dulsz. – Menjünk vissza az útra!

–Atermés ott engedi el a fát, ahol a legjobban tartja, elég megérinteni, magától hullik le, ha
érett, de akkor is, ha férges. – egy szilvát szedsz a fáról és a lány szájába adod, s miután megette
megcsókolod.

–Alegfelsőbb kell. – s a lány gombolni kezdi blúzát, magad is leveted ingedet.
– Hozd le a fa csúcsáról a szilvát. – s ráfekszik az ingedre. Megcsókolod, de eltaszít. – Csak

a farkasok ejtenek könnyű prédát.
Felkapaszkodsz a fa sűrű ágai közé, a tövisek felsértik bőrödet, de nem állsz meg.Alány le-

veti melltartóját, Te pedig szájába adod a gyümölcsöt.
– Tudtam, hogy ez a legédesebb. Éljünk a tökéletességnek, legyen az neked a legjobb, ami

nekem is.Az ösztönből tudunk csak jóllakni. – fejét hátraszegve felkacag.
Ismét megcsókolod, majd a nyakát, s a lány ölébe ömlött Ouso ánizsos menta ízét érzed.

Lehull minden lepel, ami a földön tart. Az autód ülésén a lány karjaiban téped fel begyógyult
szemedet. Óvatosan leemeled a lány kezét magadról, majd írsz egy lapra, felöltöd vérfoltos in-
ged, s lemész a Tisza partra.Avízre lépsz, de nem süllyedsz el.A tükröződő torz képed azt inti,
fordulj vissza. Tudsz a vízen járni. Tükröződik a víz, nem látod mit rejt, vakít a felkelő nap is, a
csillogó víz is. Eldőlve esel át szétfoszló képmásodon. A szennyes folyó kimossa sebeid és in-
ged. Arccal a fenék felé süllyedsz, a medrét elérve visszalököd magad. Ráállsz a víztükör alsó
színére. Fény szűrődik a talpad alól.

A világ megfordult, a fák gyökerei a magas felé törnek. Itt minden azt súgja, hogy örök tél
van.Aszél csak téged fúj.

– Ismerős érzés vagy, érezlek már rég. Hol vagy? Nézlek, akár merre fordulok, de mégsem
láthatlak. Téged lélegezlek? A vakító hó, vagy a nap, ki vagy, a fagy, a halál? Nem tudom ki,
csak, hogy sosem vagyok egyedül. Talán maga a Magány vagy? Bármit gondolok, azt Te is hal-
lod. A lelkiismeretem lennél? Mindent hallok, amit mondasz, de semmit sem értek. Hiába be-
szélsz igazat, vagy hazudsz. Miért nem tudlak felfogni? A szabadság vagy? Nem mutathatod
meg magad, mert mindig látlak, és hozzád szoktam. Te vagy a minden? De itt semmi nincs. Vá-
laszt keresek az összes kérdésemre, de egy kérdés vagy az összes válaszra. Ki vagy Te?

Ordítasz, és felnézel, lassan lehajtod fejed, mert a napként tűző magma vakít, a csillámló
víz is vakít. Minden szúrja a szemed, nincs látóhatár, csak fény. Nem látsz más sötétet, csak a
magad árnyékát, s az nem hagy el, mindig némán követ. Nem mutat csak körvonalakat, hogy
mindig kíváncsi legyél arra, mit is rejt.Acsillámló vízről a föld alsó színére lépsz.
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Kavicsok mozdulatlanul lebegnek, a kúszó-mászók lassan nyüzsögnek, járataik erezetei-
vel behálózzák a környéket. Szétszórt magvak lógatják fakó csírájukat. Félhomály van és hű-
vös. E világban csak körbejárni lehet, a föld túlsó oldalát nem látod, mert eltakarja az izzó mag-
ma. Kifordított szabadság ez, maga a pokol.

– Hol vagyok?
– Minden út oda vezet, ahová menni akarsz. - a hang még sokáig visszhangzik.
– Ki vagy? Mutasd magad! – Egy szivárvány vetődik az arcodra.
– Láthatatlanul megtöröd a színeket, mert nem tiszteled.
Egy tükörszárnyú angyal lép elő a semmiből. Egy nő jelenik meg hátad mögött a semmiből

és fejét háttal állva a válladra hajtja, egyszerre fordultok egymással szembe.Alakján nincsenek
hibák, nem lehet ember, szárnyában a lelkiismereted tükröződik. Két almát tart kezeiben, ami-
ket feléd nyújt. Mindkét alma ugyanolyan, de az egyiket már megkóstolták.

– Amelyiket megkóstolod, meg akarod enni. Mindkettőt kiveszed kezéből. Előbb a meg-
kezdettbe harapsz.

– Ki vagy Te? – kérded, Ő pedig átveszi az alakod, majd kislány alakjában gyengéden meg-
lök.

– Meg vagy! – és elszalad. Esőként apró magok kezdenek hullni, s a magoknak egyik csírá-
juk a Nap felé, kis gyökerük a föld magja felé kezd nyúlni, majd szétterjedve égbe, földbe ka-
paszkodnak, s pillanatokon belül sűrű bozótos nő köréd.Akislány nevetve szalad, majd vissza-
visszatekint, de csak az ágakat tördelve bírod követni. A kopasz fák a magasba nőnek és az
egyik mögött megbújik, utoléred, mélyen a szemedbe néz és a kedvesed alakját veszi fel.

– Sokszor hiszik a bárányok a feketebárányra, hogy pásztorkutya.
Fekete báránnyá változtat, Ő pedig fehér kecskeként a tükörképeddé válik. Pásztorkutyák

alakjában megugatod; Ő falkává változik, és a farkasok vonyítani kezdenek. Emberi alakot öl-
tesz vele együtt, egy fehér fátyol marad női testén, amit a szellő lenget.ATe koszos, nehéz leple-
det nem bírja a szél felemelni, csak Te, de messzire eldobod és begyullad. Az izmaid megfeszít-
ve almafává változol, a szél rád fújja a nő könnyed leplét. s Ő kecsesen megmetsz. Saját bőrödbe
bújva ismét harapsz az almából. Rád mosolyog, leguggol, csillogni kezd szeme és szétrobbanó
világként elterül a végtelenben. Szemed előtt születnek a csillagok, nem tudod eldönteni, a sötét,
vagy a fény a több, hogy melyik van melyikben.Aföld tűnik fel lábaid alatt és magához húz. Fel-
hők közt esel át, de még nem tudod, hogy vízbe, vagy partra hullsz. Hajnali félhomályban le-
tekintve láthatóvá válnak a zöld és kietlen földrészek. Az égitestek ívelt rajzokat írnak az égre.
Egy ősmadár szárnyai terelnek, letekintesz, alattad hatalmas cetek hemzsegnek az óceánokban.
A partokon szaladó állatok közt nem látsz két ugyanolyat. Melletted elszáll egy sirály, Te pedig
csengő hanggal, mint egy esőcsepp hullasz a tengerbe. Az első cseppet számtalan követi. A víz
rettentő mélyéből felúszol, de a tenger tomboló hullámokkal ismét elnyel. Hatalmas árral kitesz
egy magas sziklára. Hallod a csendet, érzed a víz ízét, jó arra találni, amit kerestél. Szó nélkül ha-
salsz a kövön, de kezedből kiesik az almacsutka, amit szorongattál. Utána nyúlsz, de csak szem-
mel tudod követni, ahogy nekicsapódik a sziklafalnak. Zuhanás közben kihullanak belőle a ma-
gok. Lemászol a meredek falon és megkeresed őket a hasadékban. Egy hajtást találsz a tövisek
között, a tüskés ágat letöröd, a kezed vérzik, de a vércsepp már csak az elnyomott növényre hul-
lik. A kövön meglátsz egy kiszáradt magot. Elülteted, de már nem hajt ki. Melléd leesik egy al-
ma, volt egy mag, ami jó földbe esett, legalább egy maradt. Megsimítod a fát és kiszaladsz a kö-
vek közül. Egy oroszlán áll eléd, térdre esel előtte.Az állat egy öregemberré válik.

– Én csak létezem, de Te, maga a Lét vagy. A lényemmé válhatsz, bennem lehetsz, ahol
tudsz mindent, amit teszek és amit tehetnék. Holtig kételkedtem, hadd kételkedjem még.

– Felfalhattalak volna. – megfordul és hófehérré válik köntöse és fejet hajtva, hátat fordítva
marad. Megkerülöd. Mint egy görög márvány szobor tartja kezében a másik almát, de nem ve-
szed ki a kezéből.
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– Nincs menekvés? – elszaladsz, de elesel és tárt karokkal földön maradsz, majd egy bőr-
cipős alak lép melléd.

– Ha nem bírsz továbbmenni, megérkeztél? – elfordított fejjel csak a cipőjét láthatod, meg-
markolod a földet.

– Te forgatod a világot. – szól, Te pedig hirtelen felugrasz, de senkit sem látsz.
Becsukod a szemed, és mikor kinyitod, a nyughelyed ott áll előtted. Elfordítod a fejed és

egy még nagyabb ágyat találsz, nevetve behunyod a szemed és mikor kinyitod, egy tág vörös és
aranymintás teremben találod magad, megterített asztal mellett. Egy nagy ágy fekszik a fal
mellett, abból felkel a Kedves és megölel.

– Éva szakította le az almát a fáról, csak az indokot a kígyóra fogta. Hol lennénk az alma
nélkül?

– Hová készülünk? – kérdi jókedvűen, de megragadod kezét és kiléptek az ajtón. Hegyek
között, folyó mellett van a színes város, amit Te építettél. Lépcsőn mentek le, melyet szobrok
tarkítanak.Akármerre nézel valóra váltott álmaid látod.Alépcsőn barátaid jönnek szembe, va-
csorára hívnak és versenyezni.

– Hová vigyelek? – Mosolyogsz rá. Mindenből elég van., de mosolyoghatnál többet és le-
hetne több az elég.

–Ahová Te akarod! – válaszol a Kedves.
– De hisz Te valótlan vagy, mert csak azt tesszük, amit én akarok, azt cselekszik, amit én

cselekednék.
– Csak olyan dolgot álmodhatsz meg, aminek nincs tudata! Kiált a tükörképed egy híd tü-

kör pilléréről.Anői szobor mellett álltok meg és feléd nyújtja az almát:
– Elveszítetted. –kiütöd a kezéből, a lány elengedi kezed és a mögötted összegyűlt tömeg

közé hátrál.
– Vagy drogos, vagy művész, vagy őrült. – beszélik a járókelők, mindenki mogorván tekint

rád. A Kedves magadra hagy, utána mész, de rendőrök indulnak feléd. Szaladsz a városodban,
de oly tiszta minden, mint egy kórházban és csúszik alattad a talaj. Kocsival vágnak eléd és rád
lőnek. Omladozó házaid között rohansz, barátaid elárulnak és azokat üldözik, akik kiállnak
melletted. Kitör a káosz, vér folyik a lángoló romok közt. Megállsz és megfordulsz, rettentő se-
reg rohan feléd és már távolból is rád tüzelnek. Eltalálnak és a sárba hanyatlasz.

– Küzdök, tehát élek. – talpra állsz. Már nem is téged lőnek, a nagy tömeg sodor, de nem ta-
pos el. Múltbeli és jövő katonája, munkása őrjöngve rohan el melletted, de mit üldöznek? – Itt
van! – ordít az egyik és neked ugrik.

Egy helyről jön a jó és a rossz. – Mindenki visszafordul, megvernek, megkéselnek.
– A jót itt is kölcsön adják? – Mindenki odébb áll és útközben helyre állítanak egy táblát,

helyre tesznek egy téglát. Pillanatok alatt eltűnnek a törmelékek és a tüzet eloltják. Utcaseprők
jönnek, a szemetet rád seprik. Mozdulnál, de nem bírsz, kiáltanál, de nem jön hang a torkodból.

Egy dombon nyitod ki szemeid, de rögtön belebök egy lábatlan sirály, majd elrepül. A si-
rály lába belefagyott a vízbe, mert csak annak élt. Azóta oly magasra száll, hogy zuhanás köz-
ben kipihenhesse magát, de egyre fáradtabb, mert széles a tenger. Egy törött tükör fekszik mel-
letted, szét akarod törni, de csak a tükörképed teszi.

– Hová lettem? Semmi vagyok. – kiáltod. Néma panelek közt kóborolsz, sehol egy lélek,
csak egy alagsorból szűrődik ki fény. Bent munkások igyekeznek. Szikrázó kábelek közt szűk
bőröd felhasítják, s előbújik belőled a saját nevelőd, maradsz, akit nevelt. Kibújok belőled,
mint egy bábból. Most már a lelkiismeretednek is van lelkiismerete, a gondolatodnak is gondo-
lata. Nyomomat veszted az árnyékos folyosón. Egy eldobott égő csikktől a hulladék belobban
és a száraz zsalu pillanatok alatt lángra kap alattad. Meginog alattad a parázsló állvány, a tűz
túloldalán ülök háttal neked egy fotelben, mégis látlak. A füst kiszáll fölötted a rácsok között,
közben az utcák megtelnek emberekkel, mégsem veszik észre.
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– Üdvözöllek Fényhozó! –megfordulok bőrfotelommal, a lángok közt még nem ismered
fel arcomat.

– Ki vagy Te?
– Magam vagyok a nevem jelentése, ahogy magad is. Nem mostad meg a talpad, ezért most

a tűz égeti le róla a koszt. Én pedig üldögélve nyársra tűzött szalonnát tartok a tűzbe.
– Kiáltsd ide, mit tudsz és szaladj át a tűzön! - némán állsz, de a talpad egyre kevésbé állja a

forróságot.
– Ki vagy Te?
– Én vagyok a nevem jelentése, ahogy Te is. Én vagyok a leghűbb szolgád, kérdéseid

vagyok, hogy rábizonyosodj az igazságra. Jó és rossz nem létezik, csak a valós, mert az élet az
igazság. Nem bírja a lábad a tüzet? Szerettél mezítláb a forró aszfalton szaladni, mert azt hitted
szabad vagy.Akkor nem tartottál tőle, akkor magad választottad.

– Tudom, hogy szabad vagyok! – ökölbe szorított kezekkel átszaladsz a parázson, s maga-
dat ismered fel az alakban, aki kezét nyújtja. Előtted egy asztalka, amin rajta van minden tár-
gyad, amit valaha elvesztettél.

– Legközelebb már futnod sem kell. Ki az erősebb, aki bármilyen terhet el tud viselni, vagy
aki bármilyen terhet el tud taszítani magától? Nem veszi le senki a terhed a válladról, hagyod,
hogy maga alá temessen?Ajövőd magad váltod valóra.

Halhatatlanul égetnek azokkal a kínokkal, amiket Te találsz ki.Aördögként gyötrő munká-
sok minden kínt tőled tanulnak és Te a világtól. Rémálmaid szenvedései valóra válnak. Itt nincs
olyan seb, ami ne mélyülne. Éghetetlenül égetnek, annak veszik fel arcát, akit a legjobban sze-
retsz. A kínt nem szabad megszoknod, ha jóllaksz vele, megszűnsz. Elvesznél, ahogy azok
vesznek el, akiket sohasem keresnek.Apokol izzó falába csontjaiddal szobrokat faragsz.Ates-
ted bármivel jóllakhat, de a lelked, csak egyvalakivel. Az egyetlen, ami elégedetté tenne, min-
den mással csak megelégedni tudnál. Kalapáccsal ütni kezdik csontjaid és kegyetlenül porrá
törnének a többi szoborral együtt. A port azok szemébe szórják, akik látták műveid és szem-
héjukat összeégetik. Én veszem el tőlük a szerszámot és a kezedbe adom.

– Aki üt, az is oly gyenge, mint akit ütnek. Az igazi művészet mindig ráfizetés. Csak akkor
tudod, hol is a Te utad, ha az egész mezőt ismered, s ha vándorolsz meglátod, az út van a kihajtó
fában és a roppanó kőben. Mindenhol otthon leszel, emiatt nem bírsz hazatérni, hát miért kuta-
tod az utat?

– A legszebb bálvány vagy. – megsimogatod a kőarcot és a kalapáccsal magad töröd össze,
a porban pedig megmosod kezed. – Összetöröd a szobrát, pedig Ő áll az első száz helyen, s mö-
götte sem áll más, csak amiben hiszel, Te izzadj! Én nem vettem ki már nagyon rég öltönyöm
zsebéből a kezem. Elértem minden célom anélkül, hogy mindent megtettem volna az érdeké-
ben. Te keresed az utat, én pedig magam vagyok az út. Hinni akarsz, holtig kételkedve boldo-
gulni, vagy tudni és még ma felébredni, mert az álomvilág életrevalótlanság. Nehéz felismerni,
hogy az a legegyszerűbb, amire oly nehezen jöttél rá.

– Nem! – tagadsz, ökölbe szorítod a kezed és magasba emeled. – Káromkodhatsz is, csak
úgy fogják hallani, ahogy a sírásod és – fogcsikorgatásod. Talán azt hiszed, ha az élet beléd rúg,
hogy felemeljen, megfoghatod a másik lábát? Ha hiszel nekem megnyugszol, ha nem akkor
magad igazságát követed, s folyton kutatod kell. Egész életedben vak voltál a süketnémák
közt. Nem tanultál, csak tapasztalatból. Más megette az alma csutkáját is. A magokat pedig el-
ültették, hogy mindörökké legyen oly almájuk.

Izzó vassal ütnek és minden ütésnél szemedre hányják hibáidat.
– Kössétek be sebeim, hogy ne akarjam elvakarni. – Szabadon gyorsabban gyógyul. – vála-

szolnak, miközben a viszketés rettentően kínoz. Feltépik sebeid, mégis mindig begyógyulnak,
hogy ismét feltéphessék. Üvöltesz, éles a hangod, mint a kés, amivel megnyúznak ezredjére is,
és utána sóval hintenek. Hangod áttépi a fellegeket és a mennyben is hallani őket. Fent a szívek
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megszakadnak, de az égi könnyek nem oltják szomjad, mert a világ másik felszínén gyűlnek
össze, és a számtalan csepptől megáradnak a folyók. Jön a hasonmásod és elzavar mindenkit.

– Az ördögöket Te képzeled, eltévedtél a fantáziád labirintusában. Rombold le, ne álmo-
dozz, s nem kell küzdened a valósággal.Adöntés a kezedben van. Megszüntetheted a képzele-
ted, akkor nem váltod valóra soha többé önmagad csapdáit.

Jönnek érted, elvisznek, felkoncolnak és kínoznak tovább, de ellököd őket magadtól.
– Elég! – erőre kapva kampót akasztasz megcsonkított kezedbe és úgy mászol az épület

csúcsa felé. Elrugaszkodsz egy peremről, de az leszakad. Zuhansz a kövekkel, amik bezúzzák
az ablakokat, letörik a többi párkányt. Magaddal sodrod képzelt követőidet. Elém esel. – A po-
kol mélyén reménykedsz? –hátat fordítok, hajam bekenem és koronának formálom. Hegyes
koronának, mint az igazságé, majd beülök székembe.

Felállsz és ismét nekirugaszkodva felkapaszkodsz. Sikerül felmásznod a legmagasabban
lévő korlátig, rovarok emésztettek, míg ide felértél, a bőröd felszakad, a csúcs kicsúszik kezed-
ből, a mély magába szív.

Nehéz a levegőbe kapaszkodni, de megragadod. Nem kételkedsz.Amély felett ökölbe szo-
rított magasba tartott kézzel lógsz a semmin és kiáltasz.

– Nincs lehetetlen. – a visszhang ismétli szavaid, én pedig leülök a párkányra.
– Én lifttel jöttem. – s lóbálni kezdem lábaim. – Egyedül Te akartál a pokolra jutni. Kinek a

jobb, aki először végigmegy a rögös úton, vagy akinek nem kell végigmennie? Ugyanabba a
célba érnek, de az útjuk nem változtat a célon. Miért szórod szilánkokkal és gyújtod fel a rögös
utat, mikor a sima úton sem bírsz végigmenni?

– Annyi út van, ahány ember, mind a hegyre vezet. Nehezebb embernek lenni, mint vagy
csak jónak, vagy csak rossznak. A város épületei hirtelen elsimulnak, mint a magasból vissza-
térő hullámok.

Elképzelsz egy forgószelet, ami megvalósulva magával ragad. A végtagjaid is örvénnyé
válnak és idővel az egész tested, csak a szemed és agyad, ami nem válik örvénnyé.Az egész vi-
lág csavarodva beszűrődik pupilládon és szúrja azt.

A kövek körülötted forognak, a gyökerek spirálként fűződnek szélviharodba. A párhuza-
mosak találkoznak. A gondolataidban az örvény megfordul, és a szemed szétszórja. Áthalad
rajta minden ismert és idegen ösvény, táj, vidék, ország, és minden, amit ezek rejtenek és mind
karcolják a gondolataid. Itt az idegeid megfeszülnek és kifordulsz magamból, mint egy eldo-
bott íj, amit nem bírtak tovább feszíteni. Az ujjaid ismét visszanyerik alakjukat, és egy pillanat
alatt kiugrik minden a szemedből. Tudatlannak érzed magad, mintha fejedben semmi sem ma-
radt volna. De az egyik téren valaki szembeállt veled. Végtelen víz közepére kerülsz, ahol szél-
csend van, egy apró fodor sem zavarja a felszínt.

Atükörképeddel szembesülsz ismét. – Mikor szabadulok meg tőied?
– Ha helyet cserélünk. Itt állsz az élet közepén. – szólok és körbefordulok, anélkül hogy ve-

lem mozognál.
– Nem, mert nagy követ kall beledobni, hogy magasra csobbanjon. – Egy kő hullik az égből

és a szökőár a magasba emel. – Nem azért, mert hullámzik. – nyelsz egyet a vízből. Nem, mert
éltet. – A hullámok összecsapnak fejed fölött. – Erőt veszel magadon és a víz magától felemel,
ahogy kidob magából ismét a vízre állsz.

–Az élet olyan, minta víz: Van! Eleget ittam az élet vizéből, de szomjamat nem oltotta.
Hatalmas hullám csap az égbe és megszilárdul. Egy hegy oldalába kapaszkodva találod

magad.
A csúcsot a fellegek takarják, nincs egyetlen ösvény sem, vagy az egész hegy az. Te felfelé

kapaszkodsz, én pedig sétálva haladok melletted.
– Ez az út kell neked?
–Avíz van, mint a kő, ami keményen jó alap, mint az ég, ami derűs is lehet, mint a föld, ami
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ha jó, akkor terem, a láng világít. Ezek alkotják az én utamat.Amúlt kőlépcsőiről indulok, min-
denhol a tág ég lehetőségei vesznek körül, az adottságok földjén fekszik, amit művelhetek, s a
tűz a szenvedély. – felérsz a hegytetőre, ahol egy tervezőasztal áll.

– Ez a magad igazsága? Lelkiismeret szerint felismerted az irányt a valóságot és a létet.
– Versenyezzünk! Csak első létezik; aki pusztakézzel elejti ezt a vadat. – egy bivaly tör ki a

földből és elvágtat, kést rántva szaladunk utána. Megcsúszol én pedig megragadlak.
–Bízz bennem! Sosem fogom elengedni a kezed. Megbűnhődtél, egyedül égtél és most vé-

ge.Avilág atomja vagy, míg az a Te anyagod. Rájöttél arra, amit mások megtanultak sose hidd,
hogy több vagy bárminél is, ne hidd; hogy kevesebb.

A mélységbe tekintesz. Látod az egész világot, de nem bírsz tökéletesebbet elképzelni a
földtől, elhagyod földöntúli adottságaid és ismét ember lehetsz. A föld húz, de erre vágysz.
Nem nézed, hogy az izzó magma, vagy a föld, ami vonz, hanem szilárdan talpra állsz rajta. A
bivaly után indulunk és együtt ejtjük csapdába, majd szabadon engedjük. Én a leghűbb szolga-
ként szállom meg a labirintusból lett elméd várát. Azóta a leghűbb szolgád vagyok, a tükör-
képed. Emberek tűnnek fel és kenyérrel dobálnak, de egy női hang felkiált:

–Az vesse rá az első kenyeret, aki sohasem kétkedett!
... a strandon fekszel, emberek vesznek körül és a Kedves csókkal ébresztget.
– Vagy drogos, vagy művész, vagy őrült. – szólnak a járókelők.
– Miért kerestük bármiben az álom szabadságát, mikor az hátráltat a valóra váltásában? –

kérded a Kedvestől. – Jó buliban lehetett a srác. – szólt valaki a tömegből és szétszéledtek.
– Mit csináltál? Éreztem, mikor felkeltél és jöttem utánad.
– Álmodtam valamit, de már alig emlékszem rá, nem tudom, hogy megtörtént, vagy fog, de

úgy élek, mintha megtörtént volna és közben várom. Mától nem akarok jóllakni többé, mert azt
ki kell pihenni. – a Kedves megölel.

– Ötszázat teszek a piros pólós köpcösre. – s mutat a lány két dulakodó fiúra.
– Figyeld az alacsony bő nadrágos figurát, aki mindkettőjüknek ad egy cigit. – beültök egy

fa alá és fejed a lány ölébe hajtod.
Ő megcsókol, majd a homokot kitisztítja a füledből.
– Az hiányzik hogy porszem menjen ebbe az örökmozgó gépezetbe. – megcsókolja a hom-

lokod és az arcod simogatja. –Amit a fülemben találsz, mind a fejemből jött.
– Undorodok ettől a környéktől.
Alány gyengéden megtisztítja szempilláid.
– Ki tudja messzebb dobni a csipáját? – kelsz fel, s mikor tárt szemhéjakkal körbenézel ösz-

szehányt padokat és szemetet látsz mindenfelé, majd a piros pólós alak ugrik elétek.
– Meg vagytok! – s hangosan kacagni kezd.
– Tudjátok mit? – de közbe szól és vállára teszi kezét, akivel pár perce verekedni akart.
– Nem bújtatok valami jó helyre. – szól a szélesebb vállú.
– Tudjátok mit? Most játsszuk azt, hogy Te vagy a fogó. – vág ismét a szavába.
– Én neked adom a felsőm, ha hagyod, hogy végig mondjam. – szól félmeztelenre vetkőz-

ve, megteszi, amit ígért, de csak némán állnak egymással szemben.
– Elfelejtettem. – s mindketten felnevetnek. Ti pedig eljöttök onnan, s kocsiba szálltok.

Ahogy kikanyarodsz a partról egy csoport közül váratlanul eléd esik egy ittas kölyök. Lefé-
kezel, s kiugrasz az autóból. Csak az ingére hajtottál rá, felállítod a földről.

– Te rohadék, elütötted a ruhámat. – szól köpködve, s Te a társai közé lököd, megragadja az
egyiket, s elesve magával rántja.

Minden reggelre együtt támadjunk fel. Higgy bennem, hadd legyek a messiásod.
Kiválasztottad magad? Hiszek benned. – válaszol kedvesen a Kedvesed és megölel. Mikor

a főútra térsz a kocsid kereke megpördül, s már az indulásnál is nyomot hagy. Ha sietek, mindig
feltűnik a látvány, hogy van piros belsejű bogár, sárga, átlátszó, zöld, fekete, fehér belű bogár.
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ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

Vattacukor

– Szeretlek! Azt mondtad, hogy fáj ez a szó. Azt mondtad, amíg nem hitted el, hogy mi tu-
dunk hinni egymásban. Tudom, hogy nincs szükségünk szavakra. A szavak koszos vízfesték
színeivel nem lehet visszaadni azt, amit belém festettél ezer árnyalat apró vonásaival. Most
mégis úgy érzem, hogy kézzelfoghatóvá kell tennem mindent. Mindent… Még ha csak ilyen
silány formában is. Semmi sem lehet szebb ember életében, mint hogy szerethetlek. Azt hi-
szem ez az igazi, megfogalmazhatatlan Boldogság, amit úgysem tudok elmondani. Ezt nem is
akarom. Bűn lenne… Te vagy a boldogság… Egy mosoly a szemedben, egy remegés a simoga-
tásodban, egy megakadt kis kóborló fuvallat a tincseid között.Ahogy a szavaid előgördülnek a
mosolyodból.Ate szemeidben a szomorúság is szépen suttog. Mint az utolsó tépázott napsugár
szürkén szitáló esőben.

Nem hiszem, hogy szükséges ezt most elmondanom neked. A szavak sosem adhatnak
vissza érzéseket. Az emlékek videokazetták. A képernyőn mozgó színes alakok mosolyogva
idéznek valamit, ami nincs is bennük. A „most”-ot soha nem foghatjuk meg. A pillanatot meg
kell élnünk, magunkba kell szívnunk, amennyit csak bírunk, mert máris száguld felénk a kö-
vetkező. Integető, vagy megbújó jelentéssel, de sohasem üresen. Ezért fontosak a mozdulataid.
A hangod tónusai. Ahogy belebicsaklik a nyelved egy jól kitervezett mondatba. Egy kis haj-
tincs a szád sarkában.Apillanat kis remekművei.Atökéletes hibáid…

Az életnek köszönjelek téged, vagy neked köszönjem az Életet?
Köszönöm, hogy megtanultál és megtanulhattalak, megéreztél és megérezhettelek, adtál

és adhattam neked. Köszönöm, hogy Mi…
A fiú lelépett a pódiumról, és elmosolyodott. Talán csak az a kis könnycsepp mosolyodott

el félúton a szájszeglete felé.Adalt dúdolgatta halkan.
Magához ölelte a dísztelen urnát, teljes tudatában annak, hogy az emlékek puhaságát és

illatát mennyire megfakította a távolság. A tölgyfához sétált. A Tölgyfához, melyre ráfújta az
együtt töltött évek ökörnyál-foszlányát az őszi szél. Hatalmas emlék-vattacukor az erdő köze-
pén. Egy pillanat alatt elolvadt, az édes most mégis szájpadlásához ragasztja kiszáradt nyelvét.

Aszürke hamu szétpereg a szélben…
Az eső utáni erdő fűszeres illata… a nedves föld puhasága… néhány sápadt kis fűszál

kibukkan a finom porból.
Mennyire abszurd is ez! Vidáman táncoló aranyhaj. Kis fehér gyöngymosoly. Huncut

száj. Mezítelen lábfejed indiánszökdel a poros úton. Hideg kezeid az arcomat becézik. Mély-
barna tekinteted, amit mindig megpróbáltam örökké tenni a pillanat csendjében úszva… Gyer-
mekes vidámság…Avidámság bölcsessége…Ahideg gondolatokat megmelengetted, mintha
csak átfázott ujjaidat lehelgetted volna.

– Szeretlek! – súgta a szél.
Atudata nevetett rajta. Keserűen nevetett.Alelke kinevette a tudatát, és tovább dúdolgatta

a dalt…

Van koppanó, van suhanó, van néma. Van csíkban elkenődő, pontban nyomot hagyó, lepattanó
bogár. Van, ami beragad az ablaktörlő alá, legtöbbje a hűtőrácson, vagy a szélvédőn szárad meg
a menetszéltől…

S VZILVÁSI IRÁG III. helyezett
Krúdy Gyula Gimnázium



29

A KRÚDY MŰHELYÉBEN

NYELVÁPOLÓ MUNKÁNK
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„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv”

1976 tavaszán indult a „Beszélni nehéz!” nyelvművelő műsorunk, amelynek ez év május
11-én hallhattuk immár a 760. adását a Kossuth Rádióban.

A műsort Péchy Blanka színművésznő alapította, szerkeszti Dr. Deme László egyetemi ta-
nár és Kerekes Barnabás.

A rádióműsor példamondatainak rendszeres megfejtésére, beküldésére mindig olyan diá-
kok vállalkoznak a Krúdy Gimnáziumból, akik a szépet, a jót, az értéket keresik a világban és
egymásban, hisznek az „ügy” fontosságában, az anyanyelv megtartó erejében.Aműsor célja az
egyéni nyelvhasználat csinosítása, a beszéd kiművelése, az összetartozás érzésének erősítése.

Aműsor szerkesztőivel nemcsak az éteren keresztül vagyunk állandó kapcsolatban, hanem
személyesen is többször találkozunk Budapesten, a Baár-Madas Református Gimnázium, a
Gundel Károly Középiskola és az Eötvös József Gimnázium hagyományos tanácskozásain, ta-
lálkozóin, illetve az anyanyelvi versenyeken. Egy nagy „család” tagjai vagyunk közel 30 éve.

Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntőjébe (Sátoraljaújhely)
Kristofori Szilvia jutott be. A „Szép magyar beszéd” országos döntőjében (Győr) pedig Faze-
kas László nyújtott szép teljesítményt.

Minden évben eredményesen veszünk részt a Péchy Blanka emlékversenyen, Budapesten.
A díjazottak között szerepelt az idén Fazekas László (II. hely), de Birtók Lili versmondása és
Nádasi Eszter szövegtolmácsolás is a jók között volt, kicséretben részesültek.

Nádasi Eszter Győrben, az ún. „kis Kazinczy-versenyen” II. helyezést ért el a nemzetközi
mezőnyben.

A Péchy Blanka- és Krúdy-kör tagjai szép sikereket értek el az idén a vers- és prózamondó
versenyeken. Kristofori Szilvia a Krúdy- prózamondó versenyen I., Birtók Lili II. helyezést ért
el. (Nyíregyháza)

A Móricz Zsigmond prózamondó verseny országos döntőjében Fazekas László I., Nádasi
Eszter pedig II. helyezett lett. (Nyíregyháza)

A József Attila versünnep (Jászberény) döntőjéből Birtók Lili és Fazekas László is bejutott
az országos döntőbe, amely Budapesten volt 2005. április 10-én.

Másnap, április 11-én, a Költészet napján Birtók Lili a József Attila és Váci Mihály vers-
mondó verseny megyei döntőjében I. helyezést ért el. (Nyíregyháza)

Az „Anyám, fekete rózsa” versmondó verseny első fordulójából (Debrecen) Szabó Korné-
lia az országos döntőbe jutott (Veresegyház), és ott különdíjat kapott. A kimagasló teljesítmé-
nyekhez szívből gratulálunk!

A szép eredmények jutalmaként beszédművelőink nyáron szakmai táborokban vehetnek
részt: Csongrádon, Győrben, Pécsett, ahonnan mindig van, amit hazahozhatunk, illetve átad-
hatunk ott másoknak.

AkemecseiArany János Általános Iskola beszédművelő körének munkáját segíti: Gergely
Márta.

ADuna Televízió „Nyelvőrző” műsorának (szerk. Matula Ágnes) rendszeresen megoldjuk
és beküldjük az új feladatokat, rejtvényeket. Színvonalas munkánkért sokszor kaptunk elisme-
rést, jutalomkazettákat, könyveket.
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AzAnyanyelvápolók Szövetsége (ASZ) munkáját is támogatjuk.Az országos vezetőségbe
választották Szabó Kornéliát és Kristofori Szilviát. „Anyanyelvi rejtvénytár” című pályamun-
kánk anyaga felkerült azASZ honlapjára.

A Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) által szervezett szaknyelv-anyanyelv anké-
ton a „Diáknyelv – diákszleng nyelvünk rendszerében” című előadással vettem részt. (Buda-
pest, 2005. június 17.)

Az anyanyelv szeretete nagy összetartó erő, sok jó barátunk, munkatársunk van itthon,
szerte az országban, határainkon túl is.

A Beszélni nehéz! körök hagyományos országos találkozóján (Budapest, Eötvös József
Gimnázium) legutóbb ezt mondta Deme László, a „családfő”: „Háborúban legfőbb érv: ELŐ-
RE! Békében a jelszó inkább ez: TOVÁBB! TOVÁBB!”

Ezt akarta mozgalmunk elindítója, Péchy Blanka, és ezt szeretnénk mi is. Kányádi Sándor
szavait nem feledjük: „egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv”.

Nyíregyháza, 2005. június 20.
Dr. Durucz Istvánné

Kazinczy-díjas magyartanár

A 40. országos döntőt 2005. április 21-24. között rendezték meg a nyelvművelés egyik fel-
legvárában: Győrben.

A jubileumi Kazinczy-versenyre 61 gimnáziumi, 60 szakképző iskolai és 23 határainkon
kívül élő középiskolás diák kapott meghívást, köztük iskolánk elsős tanulója, Fazekas László.

Az ünnepség – a hagyományokhoz híven – a házigazda iskola névadója, Kazinczy Ferenc
szobrának koszorúzásával vette kezdetét.

A győri Városháza gyönyörű dísztermében Németh Tibor, a Kazinczy Gimnázium igazga-
tója meleg szavakkal köszöntötte a versenyzőket, a régi és új felkészítő tanárokat s a bíráló bi-
zottság országosan ismert nyelvészeit, tagjait.

Dr. Deme László professzor úr, az eltelt 40 esztendő „koronatanúja” mondott torokszorí-
tóan szép ünnepi beszédet. Megidézte a mozgalom alapítójának, Péchy
Blankának felejthetetlen alakját; majd Z. Szabó László tanár úrra emlé-
keztetett, aki „ott volt minden kanyarban”, akinek emléktábláját most
együtt avattuk fel a róla elnevezett Z. Szabó László könyvtár bejáratá-
nál. Az ünnepi szónok arra intett bennünket, hogy ne csak őrizzük a jó
példát, hanem kövessük! Azzal a hittel, reménnyel zárta beszédét, hogy
a szép szó sohasem válhat alattomos torzsalkodássá.

AKazinczy-verseny három különböző helyszínen zajlott. Mi termé-
szetesen a 61 gimnáziumi tanuló teljesítményét kísértük figyelemmel.

Az első napon a szabadon választott szövegek tolmácsolása volt a
feladat. A hozott szövegek (3 perc terjedelműek) tartalmi szempontból
változatosak, színesek voltak, örök értékeket hordoztak: haza – nyelv –
a könyv – az élet szeretete stb.; jól illettek (egy-két kivételtől eltekintve)
a versenyzők egyéniségéhez. Rengeteg tanári munka áll a felkészülés
mögött, ennek köszönhetően a verseny színvonala egyre emelkedik.

„Őrizzen a szó…”
A „Szép magyar beszéd” verseny országos döntője

A KRÚDY MŰHELYÉBEN
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Abíráló bizottság elnöke szerint (Dr. Szatmári István) jobb lenne, nem szépíró prózáját vá-
lasztani a versenyre.

Aszóbeli verseny első fordulója után a Beszélni nehéz! írásbeli feladatát oldották meg a ta-
nulók. Péchy Blanka halála óta az írásbeli egyre inkább a győri verseny „mostohagyermeke”,
pedig szükség van rá, mert a helyes hangsúlyozást és jó tagolást ezzel is lehet gyakorolni.

Köszönjük, hogy mindig kézhez kapjuk a gondosan javított és értékelt munkákat! Milyen
régi kívánsága a felkészítő tanároknak, hogy a szóbelin szerzett pontszámokat is megismer-
hessék. Sajnos, ez eddig egyszer sem teljesült.

A verseny második napján a kötelező szöveg tolmácsolása következett. Ezúttal Deme
László: A szövegmondásról – és a szövegről című írását kapták kézbe a tanulók. E szakszöveg
választási „telitalálat”. Az írásjelek alkalmazásának és feloldásának mintapéldája ez a próza.
Nincs benne semmi költőiség, így sokkal jobban érvényesült a természetes hanghordozás,
mint a szabadon választott szövegek bemutatásakor.

A sok buktató ellenére nem volt túl nehéz értelmezni a kötelező szöveget, mert éppen arról
szól, hogy milyen „a valódi tolmácsoló művészet, amelyben a szöveg újjászületik, amelynek
során a mondanivalót újraalkotjuk”.

Averseny tapasztalatai:
Eredmények:

– a tiszta hangképzés, kiejtés dicséretes
– az „éneklés” megritkult
– több a természetes hanghordozás
– a szövegszerűség szempontjai jobban érvényesültek, mint korábban

Hiányosságok:
– halk beszéd (a nagy színházterem nem alkalmas a szöveghangosításra)
– túl magas kezdés – majd lefelé ereszkedés
– a szöveg mondatokra tördelése
– fölösleges hangsúlyok (a keresztnevek hibás hangsúlyozása)
– hibás lezárások (: ; -)
– szövegtévesztések (főleg a kötelező szövegben)

Pannonhalmi kirándulás, győri séta, az óváros megtekintése, baráti találkozó, ünnepi hang-
verseny, színházlátogatás tette felejthetetlenné számunkra anyanyelvünk szép tavaszi sereg-
szemléjét.

Április 24-én, vasárnap a Városháza dísztermében került sor az ünnepélyes eredményhir-
detésre. Dr. Szatmári István, a bírálóbizottság elnöke köszönetet mondott az alapítóknak, a
szervezőknek, a felkészítő tanároknak s a versenyzőknek azért, hogy a Kazinczy-verseny or-
szágos döntője immáron a „szép magyar lélek, tisztesség mozgalma lett”! A cél pedig nemzeti
létünk megtartása.

Ez a mi munkánk, és nem is kevés…
Az ünnepség tetőpontján, a Kazinczy-díjak, a Péchy Blanka-díjak és a Kazinczy-érmek át-

adása következett.
Lélekben megifjodva, alkotó kedvvel, a batyunkban „Őrizzen a szó…” című új kötettel tér-

tünk haza, abban a hitben, hogy nemzeti létünk megtartásáért mi is tettünk valamit…

A Kazinczy-versenyek 40. országos döntőjének szem- és fültanúi: Dr. Durucz Istvánné,
Makláry Magdolna, Tóthné Lőrincz Klára, Raizer György, Fazekas László.

Dr. Durucz Istvánné
Kazinczy-díjas tanár

A KRÚDY MŰHELYÉBEN
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Mikor azt kérdezik tőlem, mi a hangzás kulcsa, azt szoktam felelni: maga a szöveg. Hiszen
nem „megadni” kell neki a hangzó formáját, hanem „visszaadni” azt a neki egyedül megfelelő
hangzásformát, amelyet az írás elvett tőle. A szöveg meghangosítója tehát tolmács, közvetítő.
S nem akkor jó előadó, ha őt is ott érezzük a szöveg mögött (vagy épp elsősorban őt), azaz ha
rajta keresztül kapjuk a szöveget, a szerző gondolatát; hanem ha úgy azonosul azzal, hogy rajta
keresztül (őt magát talán észre sem véve) a szöveget, a szerző gondolatát kapjuk.

Ám akkor első és legfontosabb feladat a szövegnek (a szó szerinti értelemben vett) elsajá-
títása, azaz sajáttá, sajátunkká tétele. Olyan árnyalatnyi-rezdületnyi pontosságú megértése,
amelynek eredményeként végül nem is mi mondjuk el a szöveget, hanem mintegy a szöveg be-
szél belőlünk. Ez a valódi tolmácsoló művészet, amelyben a szöveg újjászületik, amelynek so-
rán a mondanivalót újraalkotjuk (nem pedig újjáalakítjuk).

Ehhez két dolgot kell ismerni: a szöveg természetét általában, s aztán az adott szövegét
konkrétan.

Aszöveg – ha valóban szöveg, s nem csupán szavakból összefűzött mondatok egymásután-
ja – lánc, amely összeköti a beszélőt a hallgatóval (illetőleg az írót az olvasóval).Amiképpen a
lánc szemekből, úgy a szöveg mondatokból áll. Formai oldalról nézve, ezekből épül össze; tar-
talmát tekintve azonban inkább: ezekre bomlik, tagolódik. A láncnak minden szeme megszer-
kesztett és zárt önmagában; de összeszerkesztett a szomszédosokkal, s ennek révén beszer-
kesztett a nagyobb egészbe.

S minthogy a szöveg elsősorban a mondanivalónak, a tartalomnak a hordozója, ahhoz ké-
pest maga is csak forma; ezért a hangzásán a részek beszerkesztettségének, a nagyobb egész-
ben elfoglalt helyüknek legalább annyira érződniük kell, mint a mint a megszerkesztettsé-
güknek.

Aki tehát egy adott szöveget tolmácsolni kíván, annak sok mindenre ügyelni kell.

(A szöveget felolvasta Fazekas László, a Krúdy Gyula Gimnázium országos döntőbe jutott
versenyzője is. A jó szerepléshez gratulálunk!)

Deme László: A szövegmondásról – és a szövegről
(A „Szép magyar beszéd” verseny országos döntőjének kötelező szövege)
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A Magyar értelmező kéziszótár szerint: a a diákok beszédmódja, ,diáknyelv csoportnyelve
amely a köznyelvtől főleg tréfás, játékos szóképzésében és az iskolai élet fogalmainak elneve-
zésében különbözik.

Afiatalok nyelvhasználata az 1960-70-es évekig viszonylag egységes volt.Ahogy az isko-
lák tananyagukkal együtt átalakultak, megváltoztak a diákok szórakozási formái, ez az egység
felbomlott.

Az iskolai és társadalmi élet szoros összefonódása miatt a diáknyelvben ma már nemcsak
az iskolai élet szavai szerepelnek, hanem az élet minden területére utaló kifejezések, megne-
vezések.

A – funkciójuk szerint – két fő típusuk van: a és a .csoportnyelveknek szaknyelvek szlengek
Míg a szaknyelvek szó- és kifejezéskészlete általában csak a szakmában, tudományágban is-
mert sajátos fogalmak megnevezésére terjed ki, a szó- és kifejezéskészlete az életszlengek
minden területét felöleli, s egy-egy fogalom újranevezésére gazdag, gyorsan változó szinoni-
masort hoz létre.

Bárczi Géza már a harmincas években felhívta a figyelmet az általa még -nak nevezettargot
szleng jelenségre, amely a szókeletkezés, nyelvbővülés elvi szempontjait tekintve igen jelen-
tős, hiszen benne a szemünk előtt végbemenő folyamatnak szinte minden fázisa megfigyel-
hető.

A 80-as évekig minden szlengjelenséget nyelvi eltérésnek, devianciának, a fiatalok kóros
magatartásának, nyelvművelési szempontból pedig károsnak tekintettek.

Milyen nyelvváltozat a ?szleng
Hoffmann Ottó megfogalmazása szerint olyan sajátos nyelvhasználati forma, beszédstílus,

amely tudatosan használja a köznyelvtől idegen szavakat, melyek sokszor újonnan képzett
vagy kölcsönzött kifejezések, amelyeket egy-egy beszédközösség tréfás hangulatkeltésre, já-
tékosságra, képszerű kifejezésre, nyomatékosításra használ. (Mini-tini-szótár, 239. o.)

A diákszleng létrejöttének feltétele egy olyan beszédközösség, melynek tagjai intenzív be-
szédkapcsolatban állnak egymással. A szlengbeszéd együtt jár a könnyed viselkedésmóddal,
világszemlélettel, velejárója a harsányabb beszédstílus, a kirívó öltözködés, hajviselet, feltű-
nősködés.

A diáknyelvnek a titkosságra való törekvés sohasem volt jellemvonása, a diákok sajátos
szóhasználatukkal az együvé tartozásukat akarják kifejezni.

A diákszleng a felnőtt korosztály nyelvhasználatánál játékosabb, szellemesebb, árulkodik
a fiatalok érzelemvilágáról, gondolkodásmódjáról. Igaz az ősi latin mondás: „Beszélj, hogy
lássalak!”

A - helyediáknyelv diákszleng

a magyar nyelv rendszerében

(Részletek Dr Durucz Istvánné Kazivczy-díjas tanárnő tanulmányából)
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A nyelvvel való játszás formái

Mozaikszó-alkotás
Világszerte terjedő Leggyakoribb fajtái:rövidítés.

– a betűszó
– a szótagszó
– a rendhagyó mozaikszó

DÖK – diákönkormányzat
HÖK – hallgatói önkormányzat
VDÖK – a diákönkormányzat vezetősége
RÖF – Rengeteg Őrült Feladat ( a városi diáknapon)
HÉT – Hallgatói Érdekvédelmi Testület (egy héten át gyűjt adatokat, szavazatokat)
HIK – Hallgatói Információs Központ
KFC – Kétszáz Felettiek Klubja (200-nál több igazolatlan órájuk van)
Fradi-leves – Mindent bele!
BMV leves – Benne minden vacak
OKÉ – Országos Középiskolai Érdekszövetség
skh – semmi közöd hozzá
3M – Meglátni – Megvenni – Megbánni
UFO – ofő
SOS – Súgjatok, ó, súgjatok!

Szójátékok – szó- és szólásferdítések
Legtöbbször úgy keletkeznek, hogy homonimákat vagy szinonimákat meglepő, sokszor

ellentétes jelentéssel cserélnek fel. A szavakat vagy a szólások egyes részeit eltorzítják, vagy
csupán nyelvi játékot, színjátékot űznek. Célja: a humorkeltés, jellemzés, kiemelés, kritika.

A szóferdítéssel gyakran erőltetett alakulatok is keletkeznek, úgy hogy a szó értelmét el-
rontják, illetve pejoratív jelentéssel cserélik fel.

alamónium – alumínium
Belgium – Bulgium (Bulgária) – az utóbbi ironikus
democsokrácia – a demokrácia megcsúfolása
óperen-ciános tenger – kissé szennyezett
vízenyő – víz
brutykó folyamat – az elektrolízis bruttófolyamata
förténelem – történelem
rémtan – kémia
reták – retkes (elítélő leszólás)
szermányol – szerez
szoros – soros (kapcsolás az elektronikában)
elmogyoróz – elmagyaráz
(kétkarú) emlő – emelő
intercici – Inter City
ferdít – fordít (szöveget)
ecet rá – etc.

A KRÚDY MŰHELYÉBEN
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föladás – feladat
megspórál – megspórol
digitál – diktál (ha már elektronikus világban élünk)
egészségtelenségedre – egészségedre (fordított kívánság)
kenivajsz – ügyes (keni vágja a dolgot)
ha jól csalódom – ha nem tévedek
Látástól Mikulásig – Látástól vakulásig
Ha jól számoltam el magam – Ha jól számoltam
Hülyének áll a világ – Szemesnek …
Biztos, ami fix – Biztos, ami biztos
Kutya baja lesz! – Majd adok én neki!
Köti a karót az ebhez – Köti az ebet a karóhoz
Festi a falat az ördögre – Festi az ördögöt a falra
susmus – SMS hangutánzó szavak
mumus – MMS
Szellőztesd a hónaljadat! – Jelentkezz!
Játssza az eszét – fontoskodik
Egy sem ért – nem ért egy szót semkakukkot
Egy slukkot se szívott magába – semmit se jegyzett meg
Idősek otthona – érdektelen, közömbös társaság
Két kapura unatkozik – unja a banánt
Üres üveget gyűjt – sokat fogyaszt, iszik
Lustaság fél egészség –Alusták hivatkozási alapja
Beletörik a fejszém – szólásvegyítés – a vállalkozás nehézsége
Huszonhatodfokú egyenlet – bonyolult matekpélda
Papírmentes kapcsolat – internetes levelezés
Idegháború – – munka a 6 osztályos gimiben6 éves háború
nagyot koppant – sokára értette meg
két lábon járó lexikon – élő – mindent tudszámítógép
Kopog a szeme a táblára – nagyon figyel
az iskola pelenkásai – a legkisebb diákok, hatperkicsik
Tárgyi bizonyítékok – ellenőrzők – dolgozatok
Az olimposi kar – tanárok

Dr Durucz Istvánné
Kazinczy-díjas tanárnő
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A Beszélni nehéz! nyelvápoló mozgalom
18. nyári szakmai táborában 48 magyartanár és
egy nyíregyházi krúdys diák (Raizer György)
vett részt.

A 12 nap első állomása volt,Nagykároly
Petőfi és Szendrei Júlia híres találkozásának
színhelye. Miután megkoszorúztuk a költő
köztéri szobrát, átsétáltunk a közeli Károlyi
kastély lovagtermébe, amelyet szépen helyre-
állítottak. Hosszabban időztünk Érmindszen-
ten,Ady szülőházában és a kúriában, majd a fa-
lu ősi kis református templomában, ahol ke-

resztvíz alá tartották Adyt, 1877 novemberé-
ben. Ezután felkerestük a Teleki-kúriát,koltói
ahol Petőfi és Júlia a mézesheteket töltötte.

A nagybányai pihenő után, másnap Sza-
mosújvár örmény katolikus templomának hí-
res Rubens-oltárképét csodáltuk meg. A tele-
pülés börtönének egykori lakója volt Rózsa
Sándor, a szögedi betyár.

Utunk ezután a Mezőségbe vezetett, Czege
illetve Szentgotthárd Wass Albert szülőföldjét,
Pusztakamarás pedig SütőAndrás faluját idéz-
te meg számunkra. Mindössze 140 magyar la-
kos él a nagy író szülőhelyén, akik szépen gon-
dozzák templomukat s az emlékházat.

Majd egy kis kitérőt tett autóbuszunk az
egykori felé. Ez a kicsiny magyarBözödújfalu
település az 1988-as falurombolásnak esett ál-
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A Beszélni nehéz!

szakkörvezető tanárok erdélyi vándortábora
(2004. július 20-31.)

Koltó – Petőfi és Júlia szobra a Károlyi
kúria parkjában Szeptember végén

„Keblemre hajtva fejecskéjét...
alszik kis feleségem szépen, csendesen”

Pusztakamaráson – Sütő András szülőházá-
ban a Magyar utcai ház gondnokával
Az „Anyám könnyű álmot ígér” – c. Sütő re-
gény színhelye ma emlékház
(A kis településen csak 140 magyar lakos él)

Bözödújfalu volt...
Elpusztult falu kis templomának maradványai
Erdélyországban (A12 pokoli történet egyike)

A KRÚDY MŰHELYÉBEN



39

dozatul. Az elsüllyesztett falu templomtor-
nya még ma is a mesterséges tó vize fölé
emelkedik, mint mementó.

Szovátai éjszakázás után kö-Marosvécs
vetkezett. Itt báró Kemény János várkasté-
lyának parkjában állították fel Wass Albert
síremlékét. 1926-ban itt alakult meg a Heli-
kon Társaság, amely Erdély legnagyobb ma-
gyarjait fogta egységbe Trianon után.

Megnéztük impozáns kato-Gyergyóditró
likus székesegyházát, amely Erdély-szerte a
legnagyobb templom. Lá-Gyergyószárhegy
zár-kastélya pedig azért is nevezetes hely,
mert itt töltötte gyermekkorát a későbbi nagy
fejedelem: Bethlen Gábor.

Felejthetetlen élményt jelentett számunk-
ra, amikor Erdély keleti határát átlépve, a Bé-
kás-szoroson keresztül eljutottunk a csángó-

magyarok lakta . Itt bizony már haldoklik a magyar nyelv. A 60-80 ezer csángó-Lészpedre
magyar megmaradása mindnyájunk közös felelőssége!

A következő napok székelyföldi barangolásokkal teltek. Tapasztalhattuk Erdély, illetve
Bethlen híres vallási toleranciáját, ennek jegyében megtekintettük a , ka-csíksomlyói torjai
tolikus, a , református és a unitárius templomot. Megismertük azabolai bíborcfalvi nagyajtai
gyönyörű székely nagyvárosok: , , tereit, híresCsíkszereda Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
épületeit.

Útban hazafelé , ,Brassó Fogaras Nagyszeben
és nevezetességeit tekinthettük meg.Arad

A szívszorító élmények között meg kell emlí-
tenem Árva Bethlen Kata sírjának, a dévai árva-
háznak, valamint az aradi Szabadság-szobornak
az anyaországi magyarokra gyakorolt hatását.
Rengeteg fényképet készítettünk.

Hogy erdélyi utazásunk zökkenőmentes le-
gyen, azért nagyon sokat tettek: Kerekes Barnabás,
a Beszélni nehéz! rádióműsor társszerkesztője, az
erdélyi nyelvápoló tanárok: Erdélyi Judit, Vass Ro-
zália, Bálint Márta, Egyed Mária, Vass Mária,
Misztrik Jolán.

A szervezőmunkát segítették a nyíregyházi –
kemecsei tanárnők, illetve családtagjaik is.

Olyan emberi találkozásokban, felejthetetlen
kulturális élményekben volt részünk, amelyek út-
ravalóul szolgálnak egy egész életre. Köszönjük!

Nyíregyháza, 2004. december 17.

Dr. Durucz Istvánné
Kazinczy-díjas magyartanár Arad – A Szabadság-szobor áll újra!

„Az aradi 13 vértanú feltámadott...”

Moldova – Leózped
Vendégségben a csángó-magyarok között,
Anna néni (középen) házának udvarán ill. An-
na, csángóasszony háza előtt
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Évek óta a fejünk fölött lebeg a kétszintű érettségi réme. Sokat hallottunk ugyan az új rend-
szerről, de csak terveket, feltevéseket, találgatásokat. Ezért az idei, 2004-2005-ös tanévben
érettségiző diákok tartottak attól, ami rájuk várt.

Maga a szisztéma nem lenne rossz, hiszen megkíméli a fiatalokat attól, hogy két szűrőn át
jussanak el a felsőoktatásba, hiszen az új érettségi rendszere ezt a kettős „sokkot” igyekszik le-
egyszerűsíteni.

Mit mondhatunk azután, hogy végigcsináltuk az egészet? Azt, hogy bizony a rendszer
megbukott. Átgondolatlanul, kapkodva született, és ennek minden negatívuma a legfőbb isko-
lahasználókon: tanáron, diákon és szülőn csapódott le.

A tantárgyi változtatásokhoz nem szólnék hozzá, hiszen egyrészt egy iskolai évkönyv nem
alkalmas erre, másrészt csak a saját szaktárgyaimról tudnék jót vagy rosszat mondani. A szer-
vezéssel felmerülő problémák azonban megszívelendők lehetnek mindenki számára. (Csak at-
tól tartok, pont azok nem fogják meghallani, akikre ez tartozik.)

Maga a jogszabályi háttér késve, 2005.januárjában jelent meg, ami enyhén szólva is késő
akkor, ha a bevezetés májusban várható. Persze tervezet létezett januárig is, ezt azonban nem
lehet jogforrásnak nevezni.

Még a pontos szabályozás megjelenése előtt elkezdtünk érettségizni, hiszen december hó-
napban az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont próbajelentkeztetést rendelt el
annak tesztelésére, hogyan működik az erre a célra kifejlesztett központi szoftver. A baj csak
ott kezdődött, hogy a magyar iskolák internetes hálózata finoman szólva hagy némi kívánni
valót maga után, lassú, túlterhelt és nem megbízható.

A jelentkezéseknél az osztályfőnökök és a jegyzők segítségét vettük igénybe. 145 végzős
hallgató, közel hetven alsóbb éves és azok, akik már leérettségiztek. Ennyi ember számtalan
adatát kellett gépre vinni viszonylag rövid idő alatt a fent említett rendszer hibáit „kicselezve”.
Mindez elkerülhető lett volna, ha ezt a rendszert tesztelik. Persze ezt csak akkor lehetett volna
véghezvinni, ha időben elkészül. Így fordulhatott elő az az eset, hogy sokszor saját kútfőből,
próbálgatás, okoskodás útján jutottunk el az eredményig, hiszen akik hivatottak voltak segíte-
ni, ugyanolyan tanácstalanok voltak, mint mi

„Élesben” jelentkezni márciusban kellett a diákoknak. Gyakorlatilag végigcsináltuk – csi-
náltattuk a gyerekekkel ugyanazt, amit decemberben, ezzel is növelve a mérhetetlen papírfo-
gyasztást, amivel az új érettségi amúgy is járt.

Nagy figyelmet szenteltünk a tájékoztatásnak. Tanárt, szülőt, diákot igyekeztünk úgy „kép-
be hozni”, hogy ne érjen senkit semmi váratlanul. Ám ez nem mindig ezen múlt.

Az igazi megpróbáltatás azonban májusban kezdődött. Rájöhettünk arra, hogy iskola ter-
vez, de nem rajta múlik a siker. Pedig mindenki boldog volt, hogy az első napon a magyar nyelv
és irodalom írásbeli érettségi minden probléma nélkül zajlott le. Aztán este felrobbant a bom-
ba: kiderült, hogy a következő napok matematika és történelem feladatai az interneten már ott
szerepelnek. Innentől kezdve a vádaskodások és egymásra mutogatások ideje következett.Azt
hiszem, az volt a legrosszabb, hogy mindenki az iskolákat kiáltotta ki bűnösnek. Vegyük azon-
ban sorba, hány kézen mentek keresztül a tételsorok! Valakik megírták, valakik lektorálták, va-
lakik kinyomtatták azokat. Aztán egy szép nagy raktárba is bekerültek (a Fókusz is megmutat-
ta!!!), ahol uram bocsá’emberek őrizték őket. Távol álljon tőlem az oktalan gyanúsítgatás, de a
pedagógustársadalmat ugyanilyen egyszerűen keverték minden alap nélkül gyanúba..

Innentől aztán jött a 2005-ös Canossa-járás magyar módra. Hajnali tételosztások a Megye-

Biztos, hogy ezt a lovat akartuk?
(Gondolatok a kétszintű érettségiről)
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házán, megmódosított vizsgaidőpontok, érvénytelenített és újra kiírt vizsgák, szombati rend-
kívüli munkanapok, újabb listák készítése és papírfogyasztás, papírfogyasztás és újabb papír-
fogyasztás. Jött a rendőrség, megnézte, helyesen és szakszerűen tároltuk-e a feladatlapokat.
Minden rendben volt, csak meg kellett várniuk, amíg a Tűzoltóságtól kapott páncélszekrény és
a három ajtózár megfelelő kulcsa a helyes kulcslyukba került. Ez persze nem volt valami egy-
szerű feladat.

Aszóbeli vizsgák már az iskolára jellemző nyugodt, békés hangulatban teltek, köszönhető-
en a tanároknak, akik ezek után sem veszítették el abbéli hitüket, hogy tanítani, tudást átadni
nem felesleges dolog addig, amíg van vevő erre. És köszönhetően a szülőknek, akik olyan hát-
teret biztosítottak a vizsgákhoz, hogy az átélt izgalmak ellenére gyermekeik a tudásuk legjavát
tudták nyújtani 2005-ben is a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban.

Néhol talán ironikusra sikeredett ez a kis eszmefuttatás. És akkor még nem is írtam min-
denről, hiszen a cél nem az volt ezzel a néhány sorral, hogy részvétet keltsek magunk iránt.
Sokkal inkább az, mert tanulságosnak tartom ezeket a történéseket, és bízom abban, hogy egy-
szer azok is meg fogják hallani, aki változtatni tudnak – a diákok érdekében – ezeken a hibá-
kon.

Dr Tóthné Kéner Beatrix
Ig.h.



42

Balassi Bálint

A költő züllött, harsány életet élt, sokat jelentettek számára a földi örömök. Ez a tulajdon-
sága sajátos, markáns ízt adott verseinek, érezhetjük a szabadság végigsöprő szelét verseiben,
mintha egy jó végvári paripa vágtatna el mellettünk.

Csokonai V. Mihály

Hiába volt rengeteg alkalma Csokonai-
nak megtanulni, milyen „reménytelen” dolog
is a reményt kergetni, aki mindig hívogatja,
ha hátat fordítana neki, de ha hisz benne,
azonnal „megcsalá”.

A 3. és 4. versszakban megjelenik egy
csodálatos rokokó kert képe költőnk lelkét
ábrázolván, akár egy cigiellenes kampány-
ban a tüdőről készült felvétel „akkor és
most”. Így jár, aki bizakodik, aki hiszi, hogy
szép lesz az élet. (…)

Én úgy gondolom, hogy hiába kergette el
hite szerint teljesen a gyönyörű Reménysé-
get, az mégis ott maradt valahol a lelke mé-
lyén gomolyogva, alaktalan köddé válva, és
ott marad minden emberben egészen a halá-

láig. Akkor is, ha már nem láthatja szeme villanását, haja lebbenését, kecses mosolyát. Ott élt
költőnk lelkének legeslegmélyén, egy eldugott kis zugban, kínozva és vigasztalva egy bús ma-
gyar poétaszívet.

Szilvási Virág
10. D

* * *
Véleményem szerint a remény hinni akarás eredménye. Nem hiszem, hogy értelme van az

érzést végtelenségig fenntartani, nincs mindig remény, vannak az életben kilátástalan helyze-
tek. Ilyenkor nem helyes a Csokonai-féle halálvágy sem, új célokat kell keresni, a régieket, ha
fáj is, el kell engedni.

Bár a keresésben is ott a remény. Hisszük, hogy találunk valamit, amitől ismét jobb lesz ne-
künk, hisszük, hogy lehetünk boldogok.

Nádasy Eszter
10. D

ÉPÜLÉSÜNKRE

Kiemelések a 2004-2005-ös tanév magyar dolgozataiból
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Katona József: Bánk Bán

A Bánk bánnak nagyon fontos társadalmi,
erkölcsi mondanivalója van, melyet keménykezű
férfiak próbálnak sugallni nekünk. Ennek ellené-
re a nők megnyugtató vagy felkavaró jelenléte
adja a mű életszerű drámaiságát. Ha Melinda
nem szerepelne például a műben, akkor Bánk
szenvedélyének fáklyája kialudna, csak báni
tiszte maradna, amit férfias logikájára támasz-
kodva töltene be. (…) Egy gyenge nő még önma-
gánál is gyengébbé, sebezhetőbbé teszi a férfia-
kat, s igazi ereje ebben rejlik: „Égi s földi minde-
nem javát”; „Ó engedd meg gyermeki báb mód-
jára minden gondolataim enyészni.” (…) De női
mivoltából egy anya nem tud kibújni, hiszen a
gyerek szót erős anyai-női jelenlét itatja át.

Füle Judit
10. D

* * *
Melinda egyértelműen a mű legnagyobb szenvedője és legpatetikusabb alakja is. Kínjával
csak Bánk kínja ér fel. A királyné markáns személyisége mégis sokkal izgalmasabb, hiszen az
átlag nőmodellre cáfol rá. Tudom, mélységesen el kellene őt ítélni zsarnokságáért, embertelen-
ségéért, de sajnos, azt kell mondanom, hogy az olvasó erős, komplikált egyéniséget szeret lát-
ni. (…) Ezért úgy gondolom, hogy bár a Bánk bánban a Nőről mindenkinek Melinda jut eszé-
be, Gertrudis is megérdemel egy jó szót.

Babicz Barbara
10. D

* * *
Végül Bánk megbocsát Melindának, leghűbb emberére bízza egyetlen kincsét, aki az elmé-

jét elhomályosító tébolyult ködön át még egyszer, utoljára hallhatja, amint újra szerelmének
szólítja őt. (…) A király nehéz helyzetét még fokozza, hogy meg kell küzdenie a tudattal, hogy
hű népe gyűlölte a feleségét. Elkeseredésében, zavarodottságában megpróbálja kétségbe von-
ni a valóságot, míg végül bele nem fárad, és anélkül, hogy egyetlen hibás döntést hozott volna,
elismeri felesége „bűnét”.Abemocskolt gyász kettős érzésével a szívében öleli magához gyer-
mekeit, a biztosan tisztákat.

Görbedi Virág
10. D

Heine:ALoreley

Kicsit olyan ő, mint a Szentivánéji álom manója, Puck, aki szerelmi bájitalával varázsolja
el, és tréfálja meg a fiatalok érzéseit. Misztikus elem is egyben Loreley, létezése azt sejteti,
hogy érzelmeinket semmilyen tudatosság nem tudja befolyásolni. Olyan ez, mintha a tündérek
kedves játékszerei lennénk. Megbabonáznak minket – akár dalukkal, akár varázsitalukkal, és
nézik a folytatást. A plátói érzelmek ébresztése viszont gonosz tréfa. A hajóst szerelmi bánat
gyötri, de nem tesz semmit, csak néz, várakozik. Neki elég ez a bűvölet is. De a csendes Rajna
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feltámad, és sodorja a szegény ladikost. Addig csónakja meg tudott állni a vizen, olyan volt
akár egy kis szigete a fájdalomnak, a reménytelen rágódásnak, de örökké nem maradhatott ez
az állapot. Az elvonatkoztatott értelemben vett mélység jelentheti, hogy az ár maga az élet fo-
lyása, még mélyebb fájdalmakat hozott, a remény a mélybe hullt…

Nádasi Eszter
10. D

William Wordsworth – Táncoló tűzliliomok

Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tünt elém,
a tó partján, a fák alatt
ringtak, táncoltak álmatag.

Ahogy csillaggal a tejút
ragyog s hunyorog mindenütt,
a szikrázó kis öblöt úgy
körüllobogta ünnepük;
lángszirom, táncos, büszke fej
hintázott ott vagy tízezer.

Tűztánc volt a tó is, de ők
túltündökölték a vizet,
költő ily társaság előtt
csak boldog s vidám lehetett!
Néztem, – néztem, – nem tudva még,
hogy mily gazdaggá tett a kép;

mert ha merengő éjeken
lelkem most önmagába néz,
gyakran kigyúl belső szemem,
mely a magány áldása, és
megint veletek lobogok,
táncoló tűzliliomok.

1798
(Szabó Lőrinc fordítása)

Táncoló tűzliliomok… Már a címben ott van az erő, a ritmus, a fény és a forróság. Talán
kissé giccsesnek, túlzónak találom ezt a címet, ám az tagadhatatlan, hogy ez a fűszeres, bódító
fény úgy vonzza a szemet, mint az éjszakai bogarakat. Pont ebben rejlik a romantika csodája.
Ha nem is érint hatalmas mélységeket ez a vers,
mégis képes hatni az összes érzékszervre. Illa-
tos, meleg, suhogó versss…

Az utolsó strófa az emlék, ami még fénye-
sebben ég a merengés éjjelében, mint ahogy a
jelen nappalában égett az első három.

Az első versszakban a költő felhőhöz hason-
lítja magát céltalan bolyongásában. Már ez az
egyszerű hasonlat is képes sok mindent kifejez-
ni. Wordsworth útjából hiányoztak a célok, nem
foglalkoztatták súlyos gondolatok, egyszerűen
a természet csendes részévé próbált válni. Ez a
vonás kissé a szentimentalizmusra is emlékez-
tet. Ám ebbe a nyugodt semmittevésbe ese-
ményt kell vinni, fel is tűnik a csoda, mintegy
véletlen tárul költőnk szeme elé. A liliommal
megjelenik a romantika szinte kötelező egzoti-
kuma, de ez még nem elég. Hogyan tegyük az
átlagosan egzotikus liliomtengert különlegesen
egzotikussá?
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Krúdy Gyula

Újraélni a múltat lehetetlen, hiszen csak falak-
ba ütközhet, ki múltjának töredékeit a jelen labi-
rintusában próbálja megtalálni. Az a mélabús be-
letörődés érzése, amely a történet végére áthatja
Szinbádot, maga a felismerés, hogy a dolgok vál-
toznak, mégha csalóka is a kép; az idő pedig roha-
mosan jár el a világ és az ember fölött, mint a „für-
ge patak a híd álmos pillérei alatt”. Gondolata-
inkban a tér határtalan, időben utazhatunk előre és
hátra is, ám megállítani az időt lehetetlen. Múlásá-
nak súlya uralkodik mindenen, harcolni ellene
csak az emlékezet képes.

Imri Gábor
12. C

* * *

Íme, itt az egyszerű recept: érintsük meg Midász király aranykezével! És máris itt a várva-
várt gyönyörűség: ezer, meg ezer vékony aranyostya-szirmú törékeny virág csilingel a lenge
szélben, nem is szólva a hirtelen idevarázsolt tótükörről, ami legalábbis megkétszerezi a káp-
ráztató csillogást.

Amásodik versszak túlzó hasonlattal kezd, a virágok szépségét most már az éggel veti ösz-
sze.Az így beálló sötétségben még erősebb hatást gyakorol a fény, ami most már nemcsak a ké-
nyes arany ragyogása, hanem a tánc izzása, szikrázása, forrósága is hozzáadja erejét.Avirágok
pedig mintha egyre többen lennének. Az első versszakban a sereg szóval fejezte ki mennyi-
ségüket, itt már tízezer lebeg, ami persze nem biztos, hogy többet jelent, a szó mégis úgy hat.

Akövetkező versszakban a szikrákból, az izzásból láng születik, és az első versszak „álma-
tag tánca” is egyre vadabb ritmusokba csap. Lényeges még, hogy a tó eddig csak az arany csil-
logását tükrözte, ám ettől a tánctól a víz is kigyúlt. Ezzel az ellenpontozással még erősebben ér-
zékelteti a tűz nemmindennapi erejét. A liliomok fényét pedig ennek a vízből lett tűznek a fé-
nye erősíti, mivel még ezt is képes túlizzani.

Itt ismét megjelenik a költő. Eddig csak az általa érzékelt dolgokról beszélt, most pedig az
érzékelt dolgok által ébresztett érzésekre vált. Költő számára persze igazán boldogság-serken-
tő hatása lehet a tengernyi vad tűzzel égő különleges virágnak. Egyrészt, mert egy finom lélek
igazán meg tudja ragadni a látvány varázsát, másrészt pedig kell-e jobb ihlető egy romantikus
poétának.

Afolytatásban a múlt sötétjéből világít elő újra, immár mint emlékkép a régi élmény.Akép
nem halványult, talán csak távolodott, ám az éj sötétjében a fény talán még kiemeltebb. Ez pe-
dig egy „merengő éjszaka”, ami az élményt – amely a megpillantás hitelességében az érzék-
szervekre hatott „csupán” – most érzésekkel is feltölti sötét magányában vágyva a tűz lobo-
gását és a táncot.Amagány „áldása” a belső szem, a nosztalgia, mely képes eljuttatni költőnket
a múltba, hogy ismét megélje – talán kicsit teljesebben – a varázslatos pillanatokat.

Mert hiába a vakító fény, az izzó meleg, a fűszeres illat és a tánc, ha az egész nem járja át
egy kicsit a lelkünket is, az ember legtökéletesebb érzékszervét!

Szilvási Virág
10. D
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Nem szeretnék én is egy szóvirágokat zengő, hitegető férfi áldozatául esni.Azonban be kell
valljam, szívesen találkoznék egy Szinbáddal, hogy próbára tegyem az önuralmamat. Bár
valószínűleg a harcot elveszteném (…)

A jelent és a múltat összekötő szimbolikus hídon ne nagyon „ácsorogjunk”, szaladjunk át
néha nosztalgiázva, de ne időzzünk sokat a múlt partján. Munkálkodjunk a jelenben, hogy a
jövőben cselekedeteinkkel gazdagíthassuk múltunkat.

Egy diáklány
12. C

Ajánlás a külföldön megjelenő magyar antológiához
(…)

Végezetül itt van Krúdy Gyula, ki Móricz tematikájához kiválóan illeszkedve, azt kiegé-
szítve, az urbanizált embert veszi górcső alá A vörös postakocsi és Az Őszi utazások a vörös
postakocsin című regényében. Segítségével bekukkanthat az olvasó az 1900-as évek Magyar-
országának városi forgatagába, de annak azon részébe, amelyet a korabeli idegenvezető – ha
volt egyáltalán ilyen – biztosan nem mutatott be az alkalmi turistáknak, vagy nem úgy, mint
Krúdy. (…)

A Krúdy „márkanév” országimázs reklámnak is kitűnő, hiszen elég csak néhány Szinbád
történettel megismertetnünk az embereket, és már is özönlenek a legkülönbözőbb országokból
a lányok, asszonyok, hogy egy ilyen szuggesztív, sejtelmes, rejtelmes és sármos férfival ismer-
kedhessenek meg, mint a főszereplő. Egyszóval azért jönnének, hogy mindenki megtalálja a
saját Szinbádját, valamint, hogy önmagukon is kipróbálhassák a Szinbád-varázst. Az az olva-
só, aki kevésbé kalandvágyó, vagy elvakultan romantikus, együtt utazhat Szinbáddal a múltba,
egy különleges kirakós játék részeseként, melynek során ki-ki a saját fiatalságának árnyképeit
rakja össze.

Bábolnai Péter
12. D

„Tragikus az ember” – Így látja Kosztolányi

A dolgok nem feketék vagy fehérek. Talán ez a legtragikusabb, hiszen nincs egyértelműen
jó vagy rossz. Bennünk él mindkettő. Ott rejtőzik tudatalattink mélyén egy apró fekete pont,
ami a környezet az események hatására nőni kezdhet. Lelkünk elkérgesedik, megfeketedik tőle
néha.

Talán azért ragaszkodott sokáig Kosztolányi a gyermeki léthez, mert tudta, hogy ekkor lel-
künk még tiszta. Még akkor is, ha a gyerekek rút varangyot véresen megölik, ha kegyetlenked-
nek, hiszen még nem fogják fel, hogy ez rossz. Értékrendjük fejletlen. Azonban a felnőtteket
nem mentesíti semmi.

Wass Albert egyszer azt mondta egy írásában, hogy az ember ösztönállat, egy vastag réteg
társadalmi cukormázzal nyakonöntve. Pesszimista gondolat, ámbár párhuzamba vonható
Kosztolányi kettősséget kifejező jelzőtársításaival: édes-keserű, boldog, szomorú dal.

Talán tragikus az emberi lélek és az emberi lét, de ettől izgalmas. Hiszen ha mindenki ked-
ves lenne, eltűnne a „jó” kifejezés. „Ha mindenki jó, senki sem jó” – ismerjük a szólást.Az éle-
tünk boldog, szomorú dal. Kinek boldog, kinek szomorú? Nem hiszem, mert mi is keserűek és
édesek vagyunk, így életünk tündéri és sátáni egyszerre, tehát emberi.

Szabó Kornélia
12. D

46

A KRÚDY MŰHELYÉBEN



Ady Endre:ADuna vallomása és JózsefAttila:ADunánál
című versének összehasonlító elemzése
(részletek)

A magyar irodalom két nagy alakját, Adyt és
József Attilát is megihlette ez a sötétkék-magány-
folyam, mely oly sok mindennek volt már tanúja.

Mentalitásukból adódóan mindketten más-
hogy írják le ugyanazokat a dolgokat. Ady, a vak-
merő vátesz és JózsefAttila, az önmarcangoló árva
is meghallja a Duna szavát. Adyval pajtáskodón
beszél, így ért szót a bohém művésszel, aki képes
az emberek felé tolmácsolni szavait. „Csacska-ré-
szegen” kezdi a mondókáját, de „nagy-komoly”
lesz. A költő felismeri a pillanatot, tudja, most ér-
demes kérdezni, talán válaszol a kérdésekre „a mi
Dunánk, ez a vén róka”. Miként a részeg ember, ő
is őszinte (…) József Attila nem hallja csak a fe-

csegést, de a mély hallgatását mégis jobban érti. „Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna”, mikor
hallgató mélysége megérintette a szívet, melyet szintén zavaros bölcsességek laktak. Ő nem a
mókás, locsogó, „részeg” Dunát látja, hanem az embert látja belé, aki „reszel, kalapál, vályo-
got vet, ás”, azaz éli az életét, a történelmet. „Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves dü-
löngő temetők”. Az ősök „tették, amit kell”, és tetteik a mai emberek életében nyerik értel-
müket.

Ady nem személyes emlékeit, életének forrását bontja ki, általában érdeklődik a magyar
múltról. Pesszimistán, elkeseredetten fogalmazza meg a kérdést: „Mindig ilyen bal volt itt a vi-
lág?” Csupa negatív dolgot ír le a jelenről, reménytelenül, hitetlenül kérdezi az „árnyas, ször-
nyű” vizet: „Eredendő bűn, lanyha-vétek, Hideglelés, vergődés, könny, aszály?ADuna-parton
sohase éltek Boldog, erős, kacagó népek?” De mielőtt megkapnánk a választ a „vén falurosszá-
tól”, nézzük meg épp milyen gondolatok kavarognak a mi magányos zsenink fejében…

„Avilág vagyok…” „Ahonfoglalók győznek ve-
lem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör.” Ő
nemcsak a negatív dolgokat látja, befogadja a győ-
zelmet, a legyőzötteket, nemes harcokat, a szittya
vér erejét. Valójában nem is hallja a Dunát, saját ka-
vargó gondolatait hallja, de ezeket a folyó ébresz-
tette valami különleges varázslattal. Az az ember,
aki a rakodópart alsó kövén ülve a sorsában merül-
ten ült, most hirtelen feltámad: „… Én dolgozni aka-
rok.” Majd megszabja a feladatot „rendezni végre
közös dolgainkat, ez a mi munkánk”.

Adynál nem találunk pozitívumokat, a Duna vá-
lasza csak megerősíti pesszimizmusában: „Sohse
lesz másként, így rendeltetett”. A folyó részvétlen,
kinyújtózik és kacagva rohan tova, ő csak passzív ta-
núja a „fél-nemzetecskék” szomorú sorsának…

Mészáros Mária
12. C
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Mikor egy kisgyerek bekerül az iskolába, az életre való nevelése is megkezdődik. Nagyobb
közösségbe kerülve megtanulja elfogadni a társai véleményét, akaratát is. Rácsodálkozik az
emberek sokféleségére.

Rájön arra is, hogy könnyebben boldogul, ha némileg alkalmazkodik a többi gyerekhez.
Előbb-utóbb megtalálja a helyét köztük, mint a társadalom kicsinyített másában.

De a tanárok révén a felnőttek világából is lát egy részletet, a szüleitől eltérő életmintákat
tapasztal meg. Ez hozzásegíti ahhoz, hogy összetettebben lássa a felnőttek, és így saját életét is.
Az iskolában komolyabb elvárások is megfogalmazódnak vele szemben, amiket teljesítenie
kell, így tisztában lesz saját képességeivel is.

Összességében az iskola megkönnyíti a felnőttek társadalmába való későbbi belépést és
beilleszkedést.

Ratkó Borbála
12. C

* * *
Az iskolában zajló élet tulajdonképpen nem más, mint az „igazi élet”, csak kicsiben. Az is-

kolai élet ugyanakkor néhány szempontból talán könnyebb, mint az igazi. Itt is vannak ún. fő-
nökök (osztályfőnök, tanár…), akik szemben a másik „élet” egyes főnökeivel minden esetben
a tanuló fejlődését, javát akarják. Itt is vannak „kollégák”, akik között van olyan, aki a kárunkat
akarja. (…)

Azt hiszem, ezen a világon mindenkinek az a legfontosabb feladata, hogy megfeleljen a ve-
le szemben támasztott elvárásoknak (József Attila ezt így mondaná: „Légy egy fűszálon a pici
él s nagyobb leszel a világ tengelyénél”). Ha erre már kiskorunkban is képesek vagyunk, jó
eséllyel vághatunk bele a való életbe.

Sipos Ágnes
12. C

* * *
Emellett megtanulunk a társakkal együtt élni, barátokat szerzünk és vesztünk el, megis-

merjük az emberek társas viselkedését, és önmagunk viszonyulását a többiekhez. Megtaláljuk
az igaz szerelmet, és átélhetjük a legrosszabb kudarcokat is. Mindezek szociálisan készítenek
fel az életre. Aki pedig feleslegesnek tartja az iskolát, az láthatja, hogy iskola nélkül az embe-
rek elvesztenék mind az előbb felsorolt gazdagságot, és nem tudnák megállni a helyüket az
életben.

Balogh Dénes
12. C

* * *
Az iskolában az évek alatt rengeteg ismeretet kapunk, de a rendszerezés, az értelmezés a mi

feladatunk. Az életben nem tudjuk mindig alkalmazni az ismereteinket. Az alkalmazáson per-
sze nem egy több kérdéses feladat megoldását értem, hanem egy életben adódó szituáció meg-
oldását. Az alkalmazásra gyakran az utcán, a nagyvilágban kerül sor. Az életben adódó kon-
fliktusok kezelésében persze fontos szerepe van az ismereteinknek, de ebben az esetben is az

A KRÚDY MŰHELYÉBEN

Érvelő dolgozatokból

Téma: Az iskola az életre készít fel
(Érvelj mellette vagy ellene!)



49

A KRÚDY MŰHELYÉBEN

ismeretek használatáról van szó. Az ismeretek használta pedig az egyén feladata. Az egyéné,
aki élete során több irányból, több oldalról formálódik. Az iskola ezek közül a ráhatások közül
csak egy. Az egyén nem az iskolában tanultaknak köszönhetően fogja eldönteni, hogy mi szá-
mára a jó és a rossz.Az iskola csak irányt adhat, de nem irányíthat.

Répánszky Anita
12. C

Helló Főnök!
Hozzá szeretnék szólni az új hobbidhoz, mivel főleg engem érint a kollégák közül.
Köszönet a központi szerepért, amivel megtiszteltél, és egy ideig örömmel is fogadtam az

új kihívásokat, de azért nem viszed egy kicsit túlzásba az edzést? Kevesebb munkával (bocsá-
nat, a Mi munkánkkal) is edzett lehetsz, de ha ez így megy tovább, megtörténhet, hogy felláza-
dunk! Ne vedd fenyegetésnek, de a többiek is egyre jobban zúgolódnak! Csak a te érdekedben
szóltam, gondold át! Üdvözöl:AHasizmod

Ratkó Borbála
* * *

Helló Judit!
Én a jobb lábad vádlija vagyok! Úgy érzem, hogy a rendkívül sok edzés következtében

egyre formásabb vagyok. Egy lánynál igazán nem elhanyagolható tény a csinos láb. Néha ke-
serűen összesúgunk a bal vádlival, hogy minek ez a kemény edzés, de igazán elégedetten vesz-
szük tudomásul, hogy nem eredménytelen, ha felveszed a miniszoknyát, és körbefordulsz a tü-
kör előtt. Jólesően nyugtázzuk azt is, ha a fiúk megfordulnak utánunk. Csak így tovább! Gratu-
lálhatunk egymásnak. Üdvözöl: a jobb vádlid

Dusinszki Judit
* * *

Kedves gazdám!
Örülök neki, hogy újra elkezdted a rendszeres mozgást. Mikor 3 hete abbahagytad, mind-

annyian megijedtünk. Megértem, hogy készülsz az érettségire, de ha mást nem, annyit megta-
nulhattál az elmúlt 6 év táncórái után: a fizikai mozgás feloldja a szellemi fáradtságot. Így to-
vább, és ne félj, nem leszünk hálátlanok!

Acombizmaid (minden egyes sejted nevében)
Szatmári Tímea

* * *
Drága gazdám!

Úgy érzem, én egy elég furcsa szerepet töltök be az életedben, hiszen edzések során engem
mindig elhanyagolsz, soha nem erősítesz! Tudom, hogy azon kevesek közé tartozom, akiket
ilyen módon nem nagyon szoktak figyelembe venni, de örülök, hogy legalább abban a segítsé-
gedre lehetek, hogy könnyen forgolódj a helyes srácok után! Azért alvásnál egy kicsit jobban
figyelhetnél rám, mert néha elalszod a nyakad, azaz engem.

Előre is köszönöm: egy nyakizmod
Petróczy Panni

* * *

Egy „jó kedvű” feladat a testépítés témaköréből.
Írj levelet az egyik izmod nevében!

(12.C)
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SziaAngi!
Hahó! A rekeszizmod vagyok, gondoltam írok pár sort neked, mert ugyan 18 éve szimbió-

zisban élünk, de még nem beszélgettünk. Örülök, hogy olyan sokat nevetgélsz, és így formá-
ban tartasz, de este 11 után már hanyagolhatnád, mert így sose tudom kipihenni magam. De a
csuklásról inkább ne is beszéljünk…, szörnyű mikor csuklasz. Olyankor mindig beverem ma-
gam a bordádba, jobb esetben a hasizomba - ami miatt ő se nagyon kedvel. Szóval, ha lehet,
mellőzd a csuklást, mert nem szeretnék a szomszédokkal rosszban lenni. Múltkor is 2 hónapig
hozzám se szóltak.

És ha megengedsz egy véleményt: Több felülést is csinálhatnál, a nevetés nem elég a hasiz-
moknak, sokszor panaszkodnak nekem.

Üdvözlettel: Rekesziz-omar
Fülöp Angéla

* * *

Kedves gazdám!
Köszönettel tartozom Neked azért, amiért mostanában annyit foglalkozol velem! Nagyon

örülök, hogy nem vagyok sorstársa annak a rengeteg ernyedt izomnak, akik mások combcsont-
jához tapadnak. Hálám jeléül nem engedem a zsírsejtek elszaporodását, mert Neked köszönhe-
tően eredménnyel veszem fel a harcot ellenük, miközben én gyarapodom.

Boldogsággal tölt el minden este, amikor a friss levegőn futsz a tó partján, és kellemes
munkát adsz nekem.

Csak arra szeretnélek kérni, hogy ez maradjon is mindig így, és ne hagyj soha elernyedni!
Köszönettel:
Jobb lábad combfeszítő izma a hajlítóizmok nevében is.

Lukács Adrienn
* * *

Tisztelt Nagy Testvér!
Reméljük, kapod az üzenetünket, és meg is fogadod. Ha nem vetted volna észre, az utóbbi

időben egyre több problémánk van. Nem elég, hogy rendszeresen írásra kényszerítesz bennün-
ket, és még zsarnokiasan ropogtatsz is minket, de az már mindennek a teteje, hogy a múlt héten
lelki terrort alkalmazva falmászásra kényszerítettél bennünket. Ezt a megterhelést nem fogjuk
elviselni, ezúton szeretnénk petíciót benyújtani, továbbá ha folytatod a terrort, kénytelenek le-
szünk sztrájkolni.

Megértésed előre is köszönjük:
A10 kicsi néger (ujjaid)

Kocsis Péter
* * *

Kedves engem is tartalmazó Egész!
Azért írom azt a levelet, mert az elmúlt hetekben történt változások nagyon megviseltek,

ezért elhatároztam, hogy teszek ellenük valamit.
Azzal kezdeném, hogy ez az állapot tarthatatlan. Azt még csak-csak elismerem, hogy járni

néha muszáj, de az, hogy újabban futsz, és ezzel engem indokolatlanul erőkifejtésre kényszerí-
tesz, már felháborító. Régen bezzeg ilyen még véletlenül sem fordulhatott elő. Én örülnék, ha
visszatérnénk ehhez a gyakorlathoz. Hidd el, jobb lenne mindkettőnknek. Helyette csinálhat-
nál valami hasznos dolgot, ami engem sem zavar.A levél végére még idetenném a bölcs embe-
rek egy mondatát: „Lassan járj, tovább érsz.” Remélem érted.

Üdvözlettel: Bal Vádli
Varga Ádám
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Szerencsétlen korban születtek ők, a magyar irodalom gyermekei, Kosztolányi Dezső és
József Attila. Maga az ördög járt akkoriban a földön és lépteit reménytelenség és kétségbeesés
követte. Azok, akik a világháború alatt a frontokon harcoltak, a harmincas években is testi-
lelki nyomorúságban vergődtek.Atrianoni veszteség országos gyászt hozott, a revansra készü-
lés is torzulásokat eredményezett. Ellenőrzött, szabályozott világ vette körül a kor emberét, aki
védte, ahogy tudta, a családját, a mindennapok háborítatlan szentségét. A művészek az emberi
értékeket, a szabadságot védelmezték. Tudjuk: „Kiben erő van és Isten lakik, az szónokolni
fog, vés vagy dalol”, így költőink, akikben fizikai erő kevesebb, de lelki erő annál több volt,
szavakba öntötték, hogy az arctalan világban is lehetne talán emberként élni.

Mindkét költő a felnőtté válás problémájával küszködött csaknem egész életében, mégis
átérzik az élet súlyát.Akét költemény ugyanarról a témáról szól, a valódi szabadság hiányáról.
Megfogalmazzák, hogy a látszatszabadság, melyben élnek, fullasztó.

Kosztolányi 36 évesen, míg József Attila 30 évesen, 14 év különbséggel érzi csaknem
ugyanazt. A gyermeklelkű Kosztolányi egyértelműen jelzi a címmel, hogy mi lesz a verse
konkrét témája, míg József Attila egyszavas felkiáltással érzékelteti csupán a vers segélykérő,
kétségbeesett hangulatát. A Beírtak engem mindeféle Könyvbe című vers végig megőrzi ezt a
csaknem teljesen szenvtelen, tényközlő stílust, míg a Levegőt! című vers kevésbé rapszódi-
kussá válik a címmel szemben.

Az első műben azonnal megtudjuk a költő problémáját egy egyszerű kijelentő mondatból.
Semmi költőit, művészit nem látunk ebben az első két sorban, ha nem látjuk meg a jelzést! A
könyv szó, az egyszerű főnév, nagybetűs „Könyv”-ként jelenik meg, hangsúlyozva annak
fenyegető magasztosságát.

József Attila hasonlóan egyszerűen vezeti be
mondanivalóját, de nem kijelentő mondattal, hanem
egy kérdéssel. Természeti képpel folytatja, ami jel-
lemző egész költészetére. Ő csak a negyedik vers-
szakban jut el a valódi problémáig. Ott jelenik meg
először a kellemetlen számontartottság érzése. Eb-
ben a versben már nem csupán a személyt tartják
számon, hanem beszélgetéseit, álmait, fürkészve
mikor, hol, kivel vétett esetleg valamit a rend, a rend-
szer ellen. Kosztolányit bántja, hogy személyisége
egy adat csupán és nem tudhatja azt, amit József At-
tila már igen: csak rosszabb lesz a helyzet.

ALevegőt! című versben a költő nemcsak önma-
gával foglalkozik, eszébe jutnak a falvak, édesanyja
és rokonai. Mintha valóban börtönbe zárva kellene
élnie. Kosztolányi azonban végig magára irányítja a
figyelmet, kissé gyermekes makacssággal lázad.
Bántja a hivatal sötétsége, a por-szag, az öreg lapok,
melyek ha akarja, ha nem, bizonyítják, ő igenis léte-

Érettségi dolgozat 2004-2005

Kosztolányi Dezső: Beírtak engem mindenféle Könyvbe és
József Attila: Levegőt! című versek összehasonlító elemzése
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zik. Hiába próbálna elbújni és csak úgy „nemlenni”, az
alattomosan, a sötétben megbúvó kartotékok kér-
lelhetetlenül leleplezik őt.

József Attilának fáj, hogy számon tartják álmait, a
repdesőket, amelyek nem valók a földre. Tudja, hogy
ha álmai „nem megfelelőek”, azért büntetés jár. És
nemcsak neki, hanem annak is, aki megérti őt. Vigyáz-
nia kell hát az álmaira is már, amik a szabadság tűnő
eszméjét keltik még életre benne. Nem szabad álmod-
ni… Ő is lázad a rend ellen, nem hiszi el, hogy a dol-
gok így vannak rendjén. Nevelőintézeti és az öcsödi
múltjára utal: „sokszor nem is tudtam, hogy miért, ver-
tek, mint apró gyereket”. Kosztolányi versében nem
találunk utalásokat a személyes múltjára, annak elle-
nére, hogy csak önmagáról ír a versben, amelyben ha-
sonlóan személytelen a közlésmód, mint a világ, mely
ellen felszólal. Úgy véli, jobb volna az embertelen
sivatagban élni vagy akár holtnak lenni, mint egyszerű
adatként tenni azt, amit a világ elvár tőlünk. Megalá-
zónak érzi helyzetét, nem lát reményt, kiutat. Ezzel
szemben József Attila még nem gondolja, hogy telje-
sen elveszett az individum, próbálja öntudatra ébresz-

teni az embereket, és megszólítja a szabadságot, hozzá fohászkodik. Érdekes, hogy éppen Jó-
zsef Attila a labilis lelkiállapotú, bizonytalan ember, az aki nem veszíti el a reményt, és nem a
rendezett körülmények között élő, elismert költő.

Aversekről igazán nem lehet eldönteni kinek vagy kihez szólnak. Kosztolányi mintha csak
magában elmélkedne végig, míg József Attila a vers utolsó versszakában már kifelé fordul,
megszólít.

Valójában egyik vers sem „költői”, ettől olyan emberiek. Kosztolányi sajátos szókapcsola-
ta, a „porzó-szagú” szinesztézia az, ami megadja a vers alaphangulatát és szinte érezzük a „sza-
got”, látjuk a port is. Naturalista leírása kizökkent minket gondolatainkból, hogy aztán a vers
végén ismét nyomatékosíthassa problémáját: „beírtak mindenféle Könyvbe és minden módon
számon tartanak.”

Érdekes, hogy mit jelent JózsefAttilának a felnőtté válás: „Szaporodik fogamban az idegen
anyag, mint szívemben a halál”. Nyomasztó a tudat, hogy minél idősebbek leszünk, szívünk
annál gyöngébb lesz, majd otthont ad a halálnak. Felszólít, hogy amíg a szív „vágyat érlel”,
nem lehet egyszerű adat, bele kell kapaszkodnunk az álmainkba, nincs lehetetlen. Kéri a sza-
badságot, hogy ne csak a megpróbáltatásokból, hanem az örömökből is juttasson az emberek-
nek. Nem véletlen a vers első versszakában a levél – ütött gyerek metafora sem. Egy kitörölhe-
tetlen emlék lenyomata ez, amely nem engedi elérni, hogy a költő szótlanul bírja ki a szabadság
hiányát.

El kell gondolkodnunk azon, hogy vajon mi hogyan éljük meg a nyilvántartottság érzését.
Tudatosult bennünk, hogy már nem kíváncsiak a nevünkre, csak az iktatószámunkra? Mit
szólna Kosztolányi Dezső, ha látná a mai „Könyveket”? „Afejem, az is csak egy adat”…

De legalább álmodhatunk álmokat, és meg is oszthatjuk azzal, akivel csak akarjuk, anélkül,
hogy bajba kevernénk. Könnyebben lélegezne ma József Attila? Beteg lelke megtalálná a
nyugalmat?

Mészáros Mária
12. C
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Kosztolányi verse végig a sötét, eldugott pincehelyiségek között szorong – így fejezi ki a
bezártságot, a tehetetlenséget. József Attila ezzel szemben szembesít: filozófiai háttértudásá-
ból merítkezve képzelt el egy ideavilágot, de rá kell döbbennie: a diktatúrák fenyegetettségé-
ben ez nem valósítható meg („Óh, én nem így képzeltem el a rendet”). (…)

Kosztolányi, az önmaga értékességével tisztában lévő felháborodott költő visszafogott
hangján szólal meg, míg JózsefAttilánál a gúzsba kötött fenyegetettség létkérdéssé dramatizá-
lódik. Kosztolányi rövid, velős, tömör összegzést írt a kor visszáságáról, míg József Attila lel-
ke hosszan csordogál a sorok között. S habár a mű szigorú szerkesztettségben íródott, a válta-
kozó sorok jelzik a belső zaklatottságot.

Más szemszögből öntötték gondolataikat formába, de mindketten ugyanarra a megállapí-
tásra jutottak: az ember szellemi nagyságát nem lehet korlátok közé szorítani, mert azzal léte-
zésének értelme foszlik szét.

Kerényi Edmond
12.C

* * *
Kosztolányi így ír a rendszer egyéniségeket elsorvasztó tulajdonságairól: „Nem az enyém

már a kezem, a lábam / és a fejem, az is csak egy adat.” Erre cseng válaszként JózsefAttila sora:
„Szívünk, míg vágyat érlel, / nem kartoték-adat”. Míg egyikük a problémára mutat rá, addig a
másik az arra adható egyetlen lehetséges választ hangsúlyozza. Kosztolányi az emberiségért
folytatott harcba jobban belefáradt mint József Attila, aki a legnehezebb időkben is képes erőt
meríteni a rossz tagadásából, és a szebb jövő reményéből. (…)

Aművet olvasva furcsa kettőséget érezhetünk: Kosztolányi reményvesztett hangvételű so-
raira mindig válaszolnak József Attila érzelemtől fűtött, lázadó kijelentései. De ez a kettőség
az, mi a kor értelmiségi embereinek életét meghatározta. Érzékelték a problémát, és ha feltűnt a
remény bizakodtak, ha elfogyott gyászoltak. De írtak, hogy éreztessék az emberekkel: a legna-
gyobb bajban sincsenek egyedül.

Varga Ádám
12. D

* * *
Erre a földig süllyedt népre a sötétség is ráborult, és az egyének sovány, száradt levélként

egy hatalmas cipőtalp alatt szenvednek. A társadalmi nyomort az álmatlan, ütött, sovány sza-
vak jelzik, a tehetetlenséget pedig a „csendesen morogtak” kifejezés.Akövetkező versszakban
ismét láthatjuk a természetben a nyugtalanságot, riadtságot, az üldözöttség érzése itt is a társa-
dalmi problémákra utal. (…)

József Attila versében is megjelent a halál, ami terjedni, lüktetni szeretne. De ezt a sötét fa-
lat, amit a halál épít, a költő szinte áttöri az élesen csattanó „De jogom van…” felkiáltással. A
belső, lelki vezér átveszi a hatalmat, diadalmasan diktál. JózsefAttila kimondja, hogy az ember
ember marad, míg szíve tele van vágyakkal, és a szabadságért fohászkodik, ami majd okos és
emberi társadalmat fog szülni. Így Kosztolányi egy képzeletbeli világba menekült, JózsefAtti-
la pedig harcot vállalt a „Könyv” világával.

Gondolatmozaikok érettségi dolgozatokból

Összehasonlító elemzés
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Mindkét költő érezte, átélte ezt a lelki terrort, az igazságtalan világot. Szerintem Koszto-
lányi rezignált, bús beletörődésével szemben vívnunk kell a harcot, úgy ahogy József Attila is
tette, nem szabad hagynunk, hogy eluralkodjon egy zsarnoki diktatúra, uralja azt bármilyen
eszme, vagy akár a kartoték-világ.

Balogh Dénes
12. C

A női szerepek változása és megjelenítése
Érvelés

Úgy látom, Kaffka Margit nagyszerűen vette észre a korjelenséget.Azt, hogy a hímzőráma
kiesett a nők kezéből, a zongorajátékuk elhalkult, és lassan egyenlők lettek a férfiakkal. A vi-
lág, melyről Jane Austen is írt, megváltozott. A kisasszonyokból dolgozó nő lett. Így válhattak
a Brontë nővérek is elismert írónőkké. Hálával tartozunk az előző nemzedéknek, hogy képesek
voltak lerázni magukról a bilincset, és egy új életet teremteni önmaguknak, egy új jövőt terem-
teni nekünk.

Így értelmét vesztette Hamlet mondata: „gyarlóság, asszony a neved!” Mert kollektívan
nemeket megbélyegezni ugyanúgy hiba lett, ahogy bőrszín szerint különbséget tenni ember és
ember között. Egyének vannak jók, vagy rosszak, gazdagok vagy szegények, bátrak vagy gyá-
vák.

Az irodalomban is hosszú időnek kellett eltelnie, míg a művekben a nők nemcsak törékeny
porcelánbabák lettek, hanem valódi emberek. Mert az életben is létezik az ártatlan Tímea mel-
lett egy bosszúszomjasAthalie.

Élet nincs szerelem nélkül. A művészet az életet mutatja be, épp ezért szerelemnek lennie
kell festményen, dalban vagy könyvben. Rómeó és Júlia, Anyegin és Tatjána, Trisztán és Izol-
da.Anő társ, segítség, támasz. Sorsa az, hogy együtt haljon a főhőssel vagy együtt találják meg
a boldogságot. A bibliai asszonykép felfedezhető ezekben a művekben is. A nők oldalbordái
voltak a férfiaknak, nem önálló, egyedüli személyiségek. Ezért életük a főhős nélkül mit sem
ér. Helyzetükből adódóan a semmittevésre voltak utaltak, míg kedvesük „megküzdött a világ-
gal”, ők a palota ablakából nézték, mikor érkezik már hős lovagjuk.Akár a mesékben…

Odüsszeusz megérkezett a bolyongásból, így hűséges felesége karjaiban találta magát.
(…)

Szabó Kornélia
12. D

* * *
A XIX. Században még mindig nem beszélhetünk egyenjogú nőről. Például nagy felhábo-

rodást keltett a francia író, George Sand, aki felvett neve ellenére nő volt. Lázadó természete
nem tudott megbarátkozni a társadalmi elvárásokkal. Férfi ruhában járt, rendkívül provokatív
egyéniség volt. Érdekes, hogy tőle mennyire különböző volt lélekben legnagyobb szerelme, a
híres lengyel zeneszerző, Frédéric Chopin.

Végül 1914-ben indult útjára a nők egyenjogúsági mozgalma, képviselőik szüfrazsettek-
nek nevezték magukat.

Magyarországon is érezhető volt a társadalmi változás. Egyre több író, költő, orvos vált a
nőkből, sőt katonaként is sokan kívántak szolgálatba lépni.

Kaffka Margit is ehhez a generációhoz tartozik. Megindult az emancipáció folyamata, ami
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megteremtette a nadrágos, cigarettázó nőt, aki minden ellen lázadt, ami az eddigi konvenciókat
jelentette.

Kitörtek, abból a hagyományos életből, ami csupán tehetetlenségből és epekedésből állt,
Kaffka Margit szavaival. (…)

És elérkezünk napjaink emancipált nőjéhez, a dolgozó anyához, vagy a társát görcsösen
kereső, helyét a világban nem találó szinglihez, vagy a rideg karrieristához. Mindhárom a fo-
gyasztói társadalom terméke. A nőhöz, kinek most már legnagyobb feladata összeegyeztetni
munkáját a családi élettel.

Furcsa törvénye a világnak, hogy nem tudja követni az arany középutat. Mindig végletekbe
esik. Úgy gondolom, a nők helyzete sosem volt könnyű, és bármennyire erőlködnek, sosem
lesz az. A teremtő megajándékozta őket egy nagyon nagy dologgal, azzal, hogy életet adhat-
nak. Úgy gondolom, ennél többre egy nő sem vágyhat.

Az irodalomban tehát a nő sok-sok szerepet kapott az idő során. Azonban mindig tisztelet
övezte; A mai kor nője remélem, hogy nem változtat ezen. Hiszen mindennek megvan a világ-
ban a szerepe, a nőnek, az anyának különösen nagy.

Kriszofori Szilvia
12. D

* * *
És bár az idők változnak, a nő mindig ott áll évezredek óta bérelt helyén, a színfalak mögött,

és mégis rivaldafényben… ahogy a nagy Forgatókönyvben ez meg lett írva.
Erdős Zsuzsa

12. C
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Az év örvendetes kulturális eseménye a média által elindított Nagy Köny-mozgalom, amely
kizárásos, szavazásos módszerrel keresi a magyar olvasók nagy könyvét, a legtöbb szavazatot
gyűjtő MŰVET.

Sokan idegenkednek az ismét máshonnan „koppintott” (Anglia) módszertől, de a tétlen si-
ránkozásnál a csábítás minden trükkje többet ér. A könyvtárosok jelzik, hogy egy-egy kedvenc
könyv hiteles olvasói bemutatása után mérhetően nő az adott könyv utáni kereslet (jó reklám).
A pangó könyvtárakban megpezsdült az olvasó-élet. Öreg, fiatal várja sorát, hogy az ajánlott
példányhoz jusson.

Évkönyvünkben tanár, diák olvasók szólnak kedvenceikről. Kedves olvasó, vár a könyvtár!

OLVASSUNK „NAGY KÖNYV”-EKET!

Salvador Dali: Elrejtett arcok

Ismét különös világba repít minket Dali, ahogy azt már megszokhattuk tőle.Ahhoz tudnám
hasonlítani ezt a regényt, mintha napokig, vagy hetekig egy Dali-tárlatot nézegetnénk. Egy idő
után már magunk is ebben a bizarr, szokatlan világban élünk.

Atörténet az 1930-as évek közepétől a második világháború végéig tart, de tulajdonképpen
ez elhanyagolható. Az előtérben az események helyett az érzelmek állnak. Talán még
érzékletesebben fejezi ki magát írásban a festő, de mindenképpen lagalább olyan jól, mint a ké-
peivel.

Vontatottnak tűnik a cselekmény, mégis rendkívül intenzív és élvezetes. Persze ezt is
jobban ki tudja fejezni maga az író az előszóban:

„Napjainkban az embereket a sebességőrület kínozza, mely a »humoros rövid ábrázolás«
etemer és gyorsan szétfoszló csodájában nyilvánul meg.
Azzal szerettem volna kifejezni ez iránti ellenérzése-
met, hogy egy hosszú és unalmas, »valódi« regényt
írok… A légkör, a szemlélődés, a forradalom és az élve-
zetek építőművészetének igaz regénye nem lehet olyan,
mint egy ötperces Mickey Mouse film.”

Afőszereplők francia arisztokraták, akik élik – unal-
masnak nem mondható – hétköznapjaikat: különcök,
szerelmesek, és érdekes eszmefuttatásokat folytatnak
összejöveteleiken.

Bizton ajánlhatom a könyvet mindenkinek, akiket
Dali művészete már megfogott, de főként 14 éven felü-
lieknek!

Végül, ha az eddigiek nem lettek volna elég meg-
győzőek:

„Előbb-utóbb mindenki megismerkedik velem. Ezt
a regényt azoknak is el kell olvasniuk, akiket hidegen
hagynak a festményeim, akik nem törődnek rajzaimmal
és szürrealista tárgyaimmal” (Salvador Dali)

Ködmön Éva
12. D
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„Akkor aztán erős vágyat érzett,
hogy odamenjen és kiderítse,
tud-e a csönd válaszolni
a kérdéseire.”

Paulo Coelho – Az alkimista

Anagyszerű és mesebeli történetet a kritikusok Saint-
Exupéry Kis hercegéhez hasonlítják, nem véletlenül.

A fantázia és valóság tökéletes ötvöződésében kö-
vethetjük nyomon a teljesen hétköznapi, mégis rettene-
tesen különleges pásztorfiú sorsát. Álmait követve vég-
telennek tűnő útra indul, és követi a jeleket. Lelkének fo-
lyamatos alakulását azoknak az érdekesebbnél érdeke-
sebb embereknek és helyzeteknek köszönheti, kikkel
összehozza a sors. Célja eléréséért képes felhagyni eddi-
gi életével, és végül így talál meg mindent.Aleggyönyö-
rűbb az, hogy a fiú képes mindentől és mindenkitől ta-
nulni. Nincs a könyvben olyan bekezdés, melyből ne
tanulhatna maga az olvasó is.

Szeretettel ajánlom a könyvet mindazoknak, akik vágynak egy csodás lelki felfrissülésre
és szép gondolatokra, mert ezeket garantáltan megtalálhatja a könyvben.

Gaszhitz Ágnes
12. D

Wass Albert: Elvész a nyom

„Egy fadöntő látta meg elsőnek a rohanó csónakot a hat idegen gyerekkel… Szédítő sebes-
séggel rohant, már ott volt szinte a vízesés fölött, és akkor hirtelen megállt a harsogó víztömeg

közepén.”
Így kezdődik egy történet, mely hat teljesen eltérő

sorsot mutat be egy narrátor segítségével. Elindít hat szá-
lat, melyeknek csupán két közös pontja van: a csodás
megmenekülés és egy amerikai út kezdete. Egy becsüle-
tes magyar nemes, egy egyszerű varsói fűszeres, egy bo-
hém művész, egy gazdag majd üldözött zsidó, egy román
politikus és egy jó szándékú tudós története ez. Mindany-
nyian hétköznapi figurák. De felteszik a kérdést, miért él-
nek, mi a küldetésük ebben a zavarodott világban. A II.
világháború éveiben folynak az események. Élet és halál
összemosódik, de mégis, ki határozza meg, hogy mennyi
ideje van az embernek egy ilyen ingatag világban. Filo-
zófikus kérdések ezek, melyre természetesen nem ka-
punk a regényből választ. Csak sejthetjük, hogy talán
nem csupán biológiai törvény az, hogy megszülettünk,
élünk, formálódunk, majd meghalunk. Célunk kell, hogy
legyen, hogy hagyjunk valamit maguk után, mégha csak
a „fűszálon a pici él” a mi művünk, akkor is!
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Ebben a könyvben fontos szerepe van még a hitnek. Nem a külsőséges, ceremónikus vallás,
hanem az igaz, a mély hit, mely csak lelkünk rétegeiben rezzen meg időnként. Nemcsak hinni,
hanem tudni, hogy vezet minket egy kéz. "Ha meggyújtanánk mindenhol egy lámpát, ahol jó-
akarat, becsület és tisztesség van az emberekben, talán világosságot tudnánk teremteni a leg-
nagyobb ködben is."

Csak el kell hinnünk, hogy rajtunk múlik, hogy félhomályban vagy tündöklő fényben
élünk. Én ezt tanultam WassAlberttől!

Kristofori Szilvia
12. D

Mika Waltari: Szinuhe

„...mert addig, amíg az ember büszkélkedik magával és
jobbnak tartja magát más embereknél, bilincsek, botüté-
sek, lándzsák és hollók járnak a nyomában. Ezért az em-
bert csak a szíve alapján lehet megmérni,és minden em-
ber szíve egyforma, egyik szív sem jobb a másiknál...”

Gondoltatok már arra hogy milyen jó lenne egy má-
sik korban, egy másik országban vagy birodalomban él-
ni? Mert én gondoltam erre, miután elolvastam Mika
Waltari Szinuhe című regényét. A méltán népszerű finn
író ugyanis olyan helyre röpített könyvének olvasása
közben, ami nemcsak hogy teljesen valóságosnak és
életszerűnek tűnt, hanem minden negatívum ellenére is
vonzónak.

Az ókori Egyiptom fényében és sötétjében járhatunk
a fáraó orvos-barátjával, Szinuhével, aki a legfőbb emberi értékeket képviseli, minden helyzet-
ben (a fent idézett mondatok is az ő szájából hangoznak el). Megismerhetjük a nyomort, mely-
ben felnőni kényszerül, tanúi lehetünk első szerelmének és botlásának is egyben. Szinuhe ép-
pen attól emberi és kerül hozzánk olyan köze lmert nem lépi át könnyedén az élet buktatóit, ha-
nem – édesanyja figyelmeztető hangja ellenére, ami végig a fülében cseng – magabiztosan be-
léjük sétál. Szinuhe bebizonyítja nekünk, hogy a semmiből, még egy ilyen maga módján kor-
rupt és élhetetlen világban is fel lehet törekedni és elismert emberré válni, a fáraó udvarába ke-
rülni, orvosként:

„A lilomkapun keresztül bevezettek minket a fáraó szobáiba, ahol az udvari előkelőségek
versenyezve siettek szolgálatunkra, hiszen kezünkben hordoztuk a halált... Mögöttünk szent
tüzet hordoztak, úgy mentünk a fáraó csodálatos szobáin keresztül és és beléptünk a hálószo-
bába. Ott feküdt a fáraó az ágyban, aranymennyezet alatt, ágyát oroszlánok tartották, oszlopai
pedig istenek voltak, akik védelmezték őt. Minden hatalmi jelvényétől megfosztottan, eszmé-
letlenül feküdt, mezítelen, vézna teste itt-ott puffadt volt, összeaszott, öreg feje félrebillent...
Olyan esendő és üres árnyékhoz hasonló a földi hatalom és dicsőség, hiszen a fáraó semmiben
sem különbözött az Élet házának haldokló öregeitől...”

Egészen közelről élhetjük át a fáraóváltásokat és magyarázatot találunk, XIV. Amenhotep
fáraó egészen különleges vallásreformáló gondolatainak okaira, ami persze nélkülözi a törté-
nelemkönyvek hitelességét,de a könyv olvasása közben ez fel sem merül bennünk, és vakon
hiszünk Waltari biztos kézzel vezetett sorainak. Legeza Ilona, a könyv magyar kiadásának
ajánlóját írta,ezt mondja:
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„Az író főhősével, az emberi mélységeket és magasságokat megjárt óegyiptomi orvossal
azonosulva amellett az Ehnaton fáraó mellett tört lándzsát, aki igazi szabadságot kínáló pante-
ista eszméket hirdetett az individuális érdekeket képviselő, a népet manipuláló, harácsoló pap-
sággal szemben, és aki kétségbeesett makacssággal küzdött olyan világ megvalósításáért,
melyben nem számít a származás, a bőr színe és a vallás. Szinuhe-Waltari kénytelen volt belát-
ni, hogy az Ehnaton-fáraók mindig megbuknak, mert ahogyan az ember azelőtt sem változott,
nem változik meg a jövőben sem. A Szinuhe alapgondolata az, hogy figyelmeztessen az ideo-
lógiák veszélyességére: tulajdonképpen semmi sem okozott nagyobb pusztításokat az emberi-
ség történelmében, mint azok a jószándékú emberek, azok az idealisták, akik egész népeket,
egész vallási közösségeket döntöttek romlásba.”

Gondoljuk végig ezeket a szavakat és keressük meg mit is üzen valójában Szinuhe, tanul-
junk hibáiból, vagy egyszerűen csak utazzunk vele az ókori Kelet birodalmaiban...

Mészáros Mária
12. C

Szabó Magda: Az ajtó

Végre egy olyan társadalmi méretű megmozdulás, amely túlmutat a valóságshow-k, szap-
panoperák és akciófilmek körén, valódi értékeket közvetít és felhívja a figyelmet egyetemes
emberi értékekre.ANagy Könyv mozgalom – úgy érzem – jött, látott és győzött. Megpróbálta,
megpróbálja visszaállítani a könyv, az olvasás szerepét az ember életében, és tekintélyt szerez-
ni örök érvényű műalkotásoknak.

Sokáig gondolkodtam, hogy az életemben olvasott tekintélyes mennyiségű könyv közül
melyiket is ajánlhatnám jó szívvel azoknak, akiknek az olvasás az örömforrás mellett arra is
alkalmas, hogy épüljön egy másik ember gondolataitól, magába nézzen, eltöprengjen az élet
nagy kérdésein, jó és rossz dolgokon. Aki azért olvas, hogy a ”mindennapok egész emberéből
az ember egészévé váljon” amikor letesz egy könyvet az utolsó oldal után. Talán van jobb,
szebb, tartalmasabb könyv is Szabó Magda Az ajtó című munkájánál, mégis ezt választottam.
Hogy miért? Ezt szeretném a következő pár sorban megindokolni.

Az ember be van zárva a sorsába. Determináltak
vagyunk, életünket úgy cipeljük a hátunkon, mint egy
nagy batyut. Van akinek könnyebbre sikeredett ez a sors,
van akinek nehezebbre.

Szeredás Emerencnek, a regény főhősének igen sú-
lyos ez az örökség. Egy görög tragédia játszódik le a sze-
münk előtt. És ahogy Szophoklésznél már megtapasz-
talhattuk, itt is a regény folyamában bontakozik ki és áll
előttünk szálfaegyenesen a hősnő alakja.

Az írónő a háztartása vezetésére veszi magukhoz az
idős nőt. És ez a lépése átalakítja az egész életüket. Eme-
renc fizetett alkalmazott, de nem cseléd. Beépül a család
életébe, de az a bizonyos három lépés távolság mindig
megmarad közöttük, sosem lesz családtag. Teherbírása
szinte emberfeletti. Már a regény elején érezhető, hogy a
sok munka, a mások szolgálata, a segíteni akarás mögött
valami titok lapul. Meglepő, hogy biblikussá növelt
alakja ellenére haragszik Istenre. Aztán megtudjuk en-
nek az okát is: Emerenc felelősnek érzi magát édesanyja
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és ikertestvérei halála miatt. Talán ezért vállalkozik a második világháború embert próbáló
időszakában a zsidó Évike megmentésére, vállalva ezzel a lányanyákat övező megvetést, csa-
ládja rosszallását is.

Emerenc betegsége indítja el a jelen valódi történéseit, az előtte lévő időkről emlékeket és
benyomásokat kapunk csak. A kórházi kezelése alatti majd halála utáni időszak az írónőt is
számvetésre készteti. És lefoszlik róla cívis őseitől örökölt gőgje, kitárulkozik olvasói előtt,
ahogy minden sorával a már halott idős asszony bocsánatát kéri.

Az ajtó szimbólum lesz a könyvben. Bejárat Emerenc világába. Kevesen juthatnak be ide, a
haláláig senki. És ahogy az emberi érintéstől az évtizedes darabok szétporladnak, úgy lesz
semmivé az a világ is, amelyet a főhős képvisel.Afeltétlen odaadás, a szenvedők segítése, gon-
doskodás másokról. És még ki tudja, mi minden!

Ez a mű talán azért született meg, mert az írónő nehéz adósságként cipelte tovább egész éle-
tén át Emerenc emlékét. Hogy ettől a tehertől megszabaduljon, születik meg a regény, amely
méltó emléket állít a fekete öregasszonynak. Megpróbálja megfejteni az idős asszonyt, ehhez
van szükség arra, hogy a múlt fonalát felgombolyítsa, hiszen a múlt magyarázat és mérték és a
jelen megfejtése.

Szabó Magda regénye a 60-as, 70-es évek Magyarországára varázsolja az olvasót. Eme-
renc mint a magyar Médea magasodik olvasói előtt, a poklot hordozza magában, mégis köve-
tendő példát , emberi magatartásmintát közvetít számunkra.

A nőírók számomra mindig reálisabb képet tudtak adni a világról. Talán azért, mert női
szemmel nézik, élik meg és közvetítik azokat az élményeket, amelyeket én is átélhetek.

Ezért ajánlom jó szívvel mindenkinek ezt a könyvet, amelyet eddig 34 nyelvre fordítottak le.

Dr. Tóthné Kéner Beatrix
tanárnő

Szerintem A Nagy Könyv…

Úgy hatodikos koromban az egyik ismerősöm kezembe adta életem első Rejtő könyvét, az
Ellopott futárt.Attól kezdve megrögzött Rejtő Jenő rajongó vagyok, és stílusából adódóan szá-
momra egy könyv egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy szórakoztasson. Ezek után va-

dásztam azokra a könyvekre, amelyekről azt hallottam,
hogy jó a stílusa, nagyokat lehet rajta röhögni, és életre
szóló bölcsességeket lehet bennük olvasni. Már nem is
emlékszem, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy akkor
olvasd el a !Švejket

Először úgy gondoltam, (tizenkét éves voltam!) ez
valami szláv szörnyűség, leírhatatlan és kimondhatatlan
nevekkel, – ugye nekünk akkor még kötelező volt az
orosz nyelv tanulása – de hamar rájöttem, hogy a Svejk
nem más, mint egy hatalmas és kifogyhatatlan anekdo-
tagyűjtemény, jobbnál jobb történetekkel. Ráadásul ol-
vasása alatt rájöttem arra is – mint a történelem iránt ér-
deklődő gyerek –, hogy ebből a könyvből jóval többet
tudhatok meg az Osztrák-Magyar Monarchiáról és a ko-
rabeli emberekről, mint bármelyik történelemkönyvből.
Egy egyszerű (nagyon egyszerű!) ember és katona tör-
ténetéről van szó, aki megjárja az első világháború had-
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színtereit, találkozik nagyon sok emberrel, rengeteg történetet mesél nekik, és azok is neki.
Láthatjuk, hogy a mindenkori kisember hogyan éli meg a politika fordulatait, hogyan csetlik
botlik a mindennapokban, és hogyan próbálja túlélni a háborút. De láthatjuk egy másik szem-
pontból is a Monarchiát. Mi, magyarok hajlamosak vagyunk csak a saját szemszögünkből néz-
ni ezt a kort, nemzeti nagyságunknak ezt az utolsó korszakát, de itt láthatjuk egy olyan szem-
szögből is, ahonnan ritkán, a dualista monarchia védőbástyáján kívül rekedt csehek szemszö-
géből. Mit is tudunk róluk? Jól készítik és szeretik a sört, sok knédlit és káposztát esznek, Prága
belvárosa gyönyörű, és olyan sokáig voltak összezárva velük, hogy már majdnem németek let-
tek. Szerencsére nem. Brrrr….

Bár a XX. században több komoly problémánk is volt velük, alapvetően ugyanabban a
cipőben jártunk, csak ezt igazán egyikünk sem ismerte fel. Ez a könyv talán ahhoz segít minket
hozzá, hogy felismerjük, sorsunk itt Közép-Európában összefonódott, és a szomszéd gyűlölt
tulajdonsága lényegében a mi saját nyomorúságunk is. A könyvben felbukkan a Monarchia
összes nemzetisége, természetesen a csehek szemüvegén keresztül. Lengyelek, magyarok,
osztrákok, csehek, zsidók, bosnyákok, horvátok, szerbek és még ki tudja, hány náció. Elvan-
nak a közös K.u.K. (császári és királyi) hadseregben többnyire békésen (lásd Vodička sopron-
kőhidai kalandját), nem nagyon érdekli őket és nem is értik, hogy mi történik körülöttük. Ja,
hogy egy birodalom sorsa forog kockán? Nos, nem lehet csodálkozni, hogy nem nagyon bán-
nák, ha megszűnne, hiszen „egy ilyen hülye országnak nem lenne szabad léteznie”.

A alapmű.Švejk
Az egyszerű ember, Švejk, olyan mint a mai fiataloknak Forrest Gump. Mindig azt tette,

amit mondtak neki, és hős lett. Pedig papírja van róla, hogy hülye.
Különösen érdekessé és értékessé teszi még az is a Švejket, hogy a különböző kiadásai na-

gyon igényes formában jelennek, jelentek meg, bár eredetileg füzetekben árusították. Ez a
könyv az illusztrációi nélkül elképzelhetetlen.Arajzokat Jozef Lada készítette, és egyszerű áb-
rázolásmódja híven ábrázolja Švejk szemszögéből a világot, a fekete-fehér képei pedig inkább
burleszkszerűvé teszik a történetet.

Élményeimhez még az is hozzátartozik, hogy óriási hiányérzetem van a könyv elolvasása
óta.Akönyv és a 91-es számú budejovicei ezred két legnagyobb idiótája, Biegler kadét és Dub
hadnagy még csak néhány oldallal korábban találkoztak össze, és már soha nem tudjuk meg,
mi lett volna a történetük vége. Hašek a könyv diktálásában csak idáig jutott, ekkor meghalt …

Ezért is jutott elsőként az eszembe , amikor megtudtam, hogy egy kül-Švejk, a derék katona
földi szerzőtől származó és egy ma-
gyar szerzőtől származó (az Rejtő,
Tizennégykarátos autója volt)
könyvre lehet szavazni.

Azt írtam, hogy ezen a könyvön
nagyokat lehet röhögni, de szerin-
tem ebben a könyvben található ta-
lán a világ irodalmának egyik leg-
meghatóbb jelenete is.Amár koráb-
ban emlegetett Vodička nevű árkász
és Švejk éppen búcsúznak egymás-
tól. Korábban Királyhidán magya-
rokkal verekedtek, és a hadbíróság
után viszik vissza őket az alakulata-
ikhoz, hogy eltűnjenek a háború
forgatagában.
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„Mikor Švejk elbúcsúzott Vodičkától, mivel mindegyiket a maga alakulatához kísérték, így
szólt az öreg árkászhoz: – Ha vége lesz ennek a háborúnak, gyere el hozzám látogatóba. Min-
den este hat órától fogva megtalálsz a »Kehely«-ben a Bojištěn.

– Világos, hogy elmegyek – felelte Vodička –, lesz ott valami rumli?
– Ott mindennap előjön valami – ígérte Švejk –, de ha éppen túl nagy csend lenne, majd el-

intézzük valahogy.
Elváltak, s amikor már jó néhány lépésnyire voltak egymástól, Vodička, az öreg árkász,

visszakiáltotta Švejknek:– De biztosan gondoskodjál valami mulatságról, mire megjövök.
Švejk pedig így válaszolt: – Jó, csak feltétlenül ott legyél, ha vége lesz ennek a háborúnak.
Mind messzebbre kerültek egymástól, s egy idő múlva a második barakksor sarkánál ismét

felharsant Vodička hangja: – Švejk, Švejk, milyenfajta sört mérnek ott a »Kehely«-ben?
Švejk válasza úgy szólt, mint a távoli visszhang: – Velkopopoviceit.
– Azt hittem, hogy smíchovit – kiáltotta a távolból.
– Lányok is vannak ott – ordította Švejk.
– Hát akkor a háború után, este hat órakor

– kiáltotta lentről. Vodička.
– Gyere inkább fél hétre, hogyha

netalán elkésnék – felelte Švejk. És
Vodička még egyszer odakiáltott,
immár nagyon messziről:

–Hat órára nem tudsz ott lenni?
– Jól van, ott leszek hatra – hallot-

ta Vodička a távolodó Švejk válaszát.
– Így búcsúzott el Švejk, a derék

katona, Vodičkától, az öreg árkásztól.
»Wenn die Leute auseinander ge-

hen, da sagen sie auf Wiedersehen.«”*

* „Mikor az emberek elválnak, azt
mondják egymásnak: a viszontlátás-
ra.”

Talán ez az a jelenet, ami miatt ma is turisták ezrei keresik fel naponta a „Kehelyt”, kezük-
ben a egyik kiadásával, és várják, hátha este hatkor betoppan Švejk, leül közéjük és me-Švejk
sélni kezd. Természetesen mindenki velkopopovicei sört iszik…

Tar Ferenc
tanár

Az elragadtatás után

Képzeld el, hogy az élet megbénul. Egyetlen pillanat leforgása alatt milliók tűnnek el. A
döbbenet, a fájdalom, a kétségbeesés hangjai zendülnek fel mindenfelé. A semmibe száguldó
autók, vonatok és repülőgépek hallatlan katasztrófákat okoznak világszerte. Senki sem érti, mi
történt. Feleségek, férjek és csecsemők válnak „levegővé” szeretteik láttára. Általános a zűrza-
var.

Egyesek űrlényekre gyanakodnak, mások természetfeletti katasztrófára. Vagy talán melyik
szuperhatalom műve lehetett a megmagyarázhatatlan, minden képzeletet felülmúló esemény-
sorozat?
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Rayford kapitány,
a Pan-Continental
légitársaság pilótája
tudni akarja az igaz-
ságot, vagy talán már
régebben hallhatta is
a feleségétől, akit
most nem talál? Lá-
nyával együtt kutatni
kezd egy megválto-
zott világban az igaz-
ság után…

Vajon mi lehet a
közös vonás az eltűn-
tekben? A legendás

Cameron Williamsnek, a Global Weekly magazin harmincéves sztárújságírójának a feladata
lenne feltárni az eltűnések hátterében rejlő összefüggéseket. De őt jobban leköti a semmiből
hirtelen világhírnévre szert tevő román származású Nicolae Carpathia személye, aki egyetlen
szónoklatával ámulatba ejti az ENSZ közgyűlését.Mintha az egész világ bolondulna érte…

Az AMANA 7 gondozásában megjelent 12 részes könyvsorozat a Jelenések könyve által
nem is olyan sokára megjósolt eseményeket dolgozza fel. Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins re-
génye sokáig besteller volt az USA-ban, én mindenkinek ajánlom, aki kíváncsi a Biblia véle-
ményére a jelenlegi világkorszak befejezéséről.

Erdős Zsuzsa
12.C

Hermann Hesse: Demian

Hermann Hesse (1877-1962) német író, költő, festő. A 20. századi hagyományos elbeszé-
lőművészet egyik legjelesebb képviselője. 1946-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. Demian ci-
mű regényét, mely a gyermekkor harmóniájának felbomlásáról és az útkeresésről szól, 1919-

ben Emil Sinclair álnéven publikálta.
Amű roppant érdekes, izgalmas és egyúttal borzongta-

tó olvasmány. Nyelvezete bámulatos érzékkel írja le nap,
mint nap megélt érzéseinket: félelmet, bánatot, szomorú-
ságot, szerelemet, vágyakozást, szégyent, bűntudatot. Ol-
vasása közben a főszereplővel együtt saját bensőnket is
föltérképezhetjük. Amit mi csak sejteni vagyunk képesek,
azt itt szavakba öntve találjuk, ezért is olyan katartikusan
rémisztő s gyönyörködtető ez a regény.

Mindenkinek ajánlom elolvasásra, aki szeretné jobban
megismerni önmagát, s hogy mi zajlik ott legbelül. Nem-
csak örömteli, gyakran fájdalmas pillanatokat is okoz, de
épp ebben rejlik a mű csodálatos érzelmi kettősége, ami
miatt mindenképp érdemes megismerkedni ezzel a jeles
alkotással.

Kerényi Edmond
12. C
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Egy filmet készíteni – talán meglephet Titeket –,nem kell a mozivilág szülővárosába,
Hollywoodba menni, elég ha egy nagyszerű csapattal egy kiváló lehetőséget ragadunk meg.

Mint sok ember, mi is kíváncsaiak voltunk a filmezés (mint amolyan kultikus szó) rejtel-
meire, és sokkal inkább a technikai megoldások kivitelezésére. Beiratkoztunk az Alapfokú
Művészeti Filmstúdióba. (Bárki megteheti.) Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a magabiztos-
ság sugárzott belőlünk az első órákon. Sokkal inkább eluralkodott rajtunk a bizonytalanság,
ami szerencsére nem ment a jó hangulat rovására. Az első nagy feladat… az erdő bemutatása a
kamera látószögéből, akár riasztónak is tűnhet. De kevés olyan dolog van, amit egy ilyen baráti
kör ekkora lelkesedéssel véghez ne tudna vinni.

Közel 4 órán keresztül bolyongtunk az erdőben, és vettük fel a jobbnál jobb, esetleg rosz-
szabbtól egészen szörnyűig minősülő kockákat. De nem hagytuk abba…éreztük, hogy most
„valami maradandót” alkotunk, és úgy tekinthetünk az erdőre, mintha a miénk lenne… a per-
cek pedig teltek. Mikor visszaértünk az iskolába, kissé megtépázva, hála a gallyaknak, elége-
dettséggel néztük végig a felvett anyagot. Nekünk tetszett, ahogy a gyerek is örül az első rajzá-
nak. De a tanárunk a végén halkan megjegyezte: Ez jó… Nagyon jó… ebben van valami… va-
lami... hátborzongató. A döbbenet kiült az arcunkra, erre azért nem számítottunk. Aztán kezd-
tük megérteni a lényeget, a java még csak ezután jön.Az a fél éves munka és energiabefektetés,
amikor a nyers mozgó képekből megalkottuk azt, amit rövidfilmnek neveznek. Megszületett
az első filmünk, amit mi hatan, közösen, együttes erőnkből, egyéni ötleteinkkel alkottunk meg.
Ez így önmagában nem sokat ér, gondolhatják egyesek, de meg voltunk elégedve magunkkal.

Majd új fordulat színesítette a szürke hétköznapokat. A tanárunk, György Gabriella beje-
lentette, hogy a filmünk szinapszisát pályázatra adta be, amivel a döntőbe kerültünk. Szóhoz
sem tudtunk jutni… talán azért, mert a film még csak 50%-os készültségen volt. Ezután min-
den felgyorsult… várt ránk a vágás, kellettek az új ötletek, és ráadásul a sürgető idő is hajszolt
minket. Gőzerővel dolgoztunk, a pénteki esték már sokkal inkább jelentettek kemény munkát,
mint önfeledt szórakozást.

TUDNAK VALAMIT...

.:Filmgyártás alapfokon:.
(Fájdalom erdeje)
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De megérte. Ebben biztosak vagyunk! A film elkészült, és hála Istennek és a nézőknek:
kiérdemeltük a Közönség Díjat. Tervezzük a filmet további pályázatokra is beadni, és reméljük
nem hiába.

Kedvcsinálóként kérlek, olvassátok el a film szinapszisát, ami alapján beválogattak minket
a döntőbe:

Szinapszis
Fájdalom Erdeje munkacímmel olyan kísérleti filmet forgattunk, mely a nézői mechaniz-

musokat próbálja feltárni egy „rémisztő” film esetében. Nyíregyházán az erdei tornapályán
játszódó ál-rémfilmnek van dramaturgiája, ám mégsem szerettük volna, hogy egy könnyen át-
látható történettel rendelkező film készüljön.

– A késleltetéseket, a különleges kameramozgásokat és nézőpontokat mint hatáskeltő esz-
közöket alkalmaztuk a felvételek készítésénél.

– Fontos szerepet játszik a filmben az ismétlés – az egyre jobban kibontott jelenetek a fe-
szültséget fokozzák. Az ijesztő instrumentális zene és a sejtelmes hanghatások adják meg a
filmnek a lendületét és az igazi baljós hangulatot.

– Három kameraállást alkalmaztunk: egy objektív (külső) nézőpontot, és két szubjektívet:
a „rém” („gyilkos”) és az áldozat szemszögét

–Avágás során videótrükköket is alkalmaztunk. Egyes részeket szürkítettünk, régi hatású-
vá tettünk, a „drámaibb” részeknél az erős kontrasztokat kiemeltük.

Hályogkovácsok: Nagy Judit, Nagy Adrienn, Andó Gergely, Varga Balázs, Nevelős Mik-
lós, Sipos Roland (10. D)

Mentoraink: György Gabriella, Kádár Gábor
Köszönjük osztályfőnökünk, Szabó Józsefné tanárnő megértő támogatását, és szüleink ki-

tartását és türelmét.
Sipos Roland

W.O.R.S. Team Leader
10. D

2005-05-23
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A holocaust 61. évfordulójára szervezett tanulmányi ver-
seny harmadik helyezést elért csapatának írásbeli mun-
kájából vett részlet. (Csapattagok: Erdős Zsuzsa (12. C),
Erdős Attila (10. C), Huszár Edit (10. D)) Az eredményhez
szívből gratulálunk!

A történet 1882. április 1-én kezdődött, amikor is
Solymosi Eszter 14 éves tiszaeszlári cselédlány festékért
indult a falu másik végén lakó zsidó árushoz, de nem tért
haza. Édesanyja már másnap a lány keresésére indult, ám
sehol sem találta. A vérvádról szóló pletykahadjáratot a
helyi zsinagóga gondnokának szavai indították el, aki a
következőt mondta a nála érdeklődő Solymosinénak: „Ne
búsuljon, szomszédasszony, megkerül a lánya, csak vala-
hova elbódorgott. Történt már ilyen eset Hajdúnánáson is,
ott is elveszett egy gyermek, már a zsidókra kezdték rá-
fogni, hogy ők emésztették el, de azután csak hazajött a
gyerek, valahol a zsombékok közt aludt hosszú ideig.”

Valóban, a vérvád – vagyis az a híresztelés, hogy a zsi-
dóknak egy keresztény szűz vérére lenne szükségük a húsvéti pászkájukhoz – nem volt isme-
retlen fogalom a magyar társadalomban: felbukkant már Mátyás király idejében, de többek
közt a XVIII. század végén is, Nagykállóban. …Aki egy kicsit is tanulmányozta már a mózesi
törvényeket, az tudja, hogy a vérvádnak nem lehet alapja, mert a zsidók nem csak a vér fo-
gyasztásától, de az érintésétől is óvakodnak.

Na de térjünk vissza 1882-be. A lány keresésére indított vizsgálat során a fent említett
pletyka, valamint annak a ténynek a hatására, hogy a lányt a zsinagóga környékén látták utoljá-
ra, ahol ráadásul nagy forgalom volt akkoriban a sakter (az állatok levágását végző zsidó szak-
ember) választása miatt, a gyanú a zsidókra terelődött. Dr Bary József vizsgálóbíró vezetésével
letartóztattak minden helyi férfit, aki gyanúsítható – tehát zsidó – volt Eszter meggyilkolásá-
val, és addig kínozták őket, amíg ki nem tudtak kényszeríteni belőlük valami vallomást. Nagy
gondot okozott az egymásnak teljesen ellentmondó vallomások egymáshoz igazítása. Korona-
tanúnak megtették a zsinagóga gondnokának 14 éves fiát, Scharf Móricot, aki „látta” a kulcs-
lyukon keresztül, hogy apja és az új sakter rituálisan kivégzik Esztert.

A vizsgálat közben Istóczy Győző és Ónody Géza (meglehetősen antiszemita) országgyű-
lési képviselők felháborodva ismertették a Parlamentben a „tiszaeszlári gyilkosság” történetét,
ám Tisza Kálmán miniszterelnök a vérváddal egyet nem értve rendre utasította a két képviselőt.

Megkezdődött a készülődés a perre: Scharf Móricot Henter Antal, a megye várnagya vette
kezelésbe, vagyis antiszemita társasággal, nevelőkkel vette körül, ígéretekkel és a gyerek tel-
jes átnevelésével sikerült elérnie, hogy Móric együttműködjön a hatóságokkal. Bemagoltatták
vele vallomását és felkészítették a perre.

Mindeközben az Izraelita Országos Iroda 5000 Ft-ot ígért a nyomravezetőnek. Sorra érkez-
tek a bejelentések, de egy nyom sem bizonyult igaznak. Ám június 18-án a Tiszán éppen fát
úsztató tutajosok találtak egy női hullát a tiszadadai Csonkafüzesnél. A hullát még aznap éjjel
megvizsgálta egy rövidlátó orvos – gyertyafénynél –, és megállapította, hogy a hulla „14 éves

A tiszaeszlári vérvádper
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lány, 140 cm, haja hiányzik, fogai épek”. A gond csak az volt, hogy teljesen ráillett a Solymosi
lány személyleírása, a kezére kötött festékes kendőtől kezdve a lábán lévő tehéntaposási nyo-
mig, amit Eszter egykori barátnője fedezett fel a hullaszemlén. Így a vád alaptalannak bizo-
nyult volna, ám… Bary előállt a hullaúsztatás-elméletével, mely szerint, a zsidók a tutajosokat
bérelték fel a meggyilkolt lány testének leúsztatására és elengedésére a folyóban. Teljesen „vé-
letlenül” az első boncolás eredményei – melyet nem hozzáértő emberek végeztek – alátámasz-
tották Bary elméletét. Erre letartóztatták és kihallgatták – és megkínozták – a tutajosokat, vala-
mint a kínzás közben általuk megnevezett „bűntársakat”, így újabb letartóztatásokra került sor.
Az eljárás „különlegessége”, hogy a vádlottak nagy része azt sem tudta, mivel vádolják…

Istóczyék megpróbálták kihasználni az egyre feszültebb közhangulatot, és zsidó-ellenes
törvényeket terjesztettek fel a Parlamentben. Az ügyben Jókai Mór is felszólalt, mint képvise-
lő, mégpedig a javaslat ellen(életének későbbi szakaszában erős támadások érték ezért). A ter-
vezet megbukott.

Ebben a vészterhes hangulatban kezdődött meg a védelem megszervezése. A vádlottak vé-
delmére a kor jeles politikusát, íróját és jogászát, Eötvös Károlyt kérték fel 82' nyarán, aki első
lépéseként a csonkafüzesi holttest második boncolására nemzetközi és hazai szaktekintélyeket
kért fel, akik megállapították, hogy nem kizárható, hogy a test Eszteré.

A Nagy Per 1883. június 19-én kezdődött el Nyíregyháza Városházán. Az ügy nagy port
vert fel, a világ minden részéről érkeztek ide újságírók ( pl. a londoni Times-től), a világ szeme
Nyíregyházán volt. Egész Európa együtt izgulta végig velünk a tárgyalás eseményeit(nem túl-
zok!).Anemzetközi közvélemény szerint „Angliát Magyarországtól három évszázad választja
el, s a perből a boszorkányság korának félhomálya árad.” Az éppen emigrációban élő Kossuth
is kifejezte elmarasztaló véleményét az üggyel kapcsolatban. A Per során fény derült minden
igazságtalanságra. (Atárgyalás legmegdöbbentőbb pillanata volt, amikor Scharf Móric megta-
gadta szüleit, identitását.) Eötvös Károly sikeres munkáját egy 7 órás védőbeszéddel zárta. A
Nagy Per pedig 1883. aug. 2. 12 óra 5 perckor fejeződött be, az ítélet kimondta, hogy a vérvád
megléte nem bizonyítható.

Asajtó vegyesen fogadta a tárgyalás végét. Hazánkban polgárháborús hangulat uralkodott,
a zsidók országszerte megtapasztalták az antiszemitizmus elszabadult indulatait.AParlament-
ben Istóczy és Ónody megalapították az Antiszemita Pártot, amely 3 év múlva már bomlásnak
indult. Móricot visszafogadták szülei, később Hollandiában lett gyémántcsiszoló, ám élete vé-
géig mardosta a lelkiismeret árulásáért, ezért később megírta őszinte visszaemlékezéseit. A
Perről sokan írták meg véleményüket, többek közt maga Eötvös Károly (Anagy per) is, akinek
e szereplésével megbukott további politikai pályafutása, vagy Hegedűs Sándor, Krúdy Gyula
(A tiszaeszlári Solymosi Eszter), de a tárgyalásról éles képet kaphatunk Mikszáth tudósításai-
ból is.

Mi történt akkor valójában Solymosi Eszterrel? A közvetlen környezetével készített inter-
júk azt a feltevést támasztják alá, hogy önakaratából vetett véget életének és ugrott a Tiszába…
ám ez az akta sokak szerint a mai napig lezáratlan maradt. A történet innen válik érdekessé, hi-
szen a téma aktualitását jelzi, hogy a tiszaeszlári vérvádper említése ma is feszültséget, indu-
latokat szül. Solymosi Eszter eltűnése 120 év elteltével is tabutéma.

Azért írtam le ezt a történetet, hogy Te, kedves Olvasó, légy okosabb, mint az előző ge-
nerációk, és tanulj meg tanulni az ősök hibáiból. Rajtad is múlik, hogy a jövőben ne legyen
itt több Tiszaeszlár. Hogy ne legyen többAuschwitz. Légy tudatában felelősségednek.

„A vérvád kiírtására nem vizsgálóbíró, nem törvényszék és nem akasztófa kell, ha-
nem falusi néptanító.” (Eötvös Károly védőbeszédéből)

Erdős Zsuzsa
12. C
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A cím gyanús, mindazonáltal nem kell megijedni. Nem Győzikéről lesz szó. Emlékszel
még Segalra, Pandorára, Frenkire és Szilvire? No és a többiek? 2003 decemberében indult út-
jára harmadik alkalommal az RTL Klub kereskedelmi televízióban a Való Világ reality show.
Vettem a bátorságot és megkértem a krúdys diákok közül 27 vállalkozó kedvűt, mondják el vé-
leményüket a műsorról. Egyrészt szabadon, amolyan kis esszé formájában, másrészt pedig irá-
nyított kérdések alapján. Persze sejtettem, hogy az általában megfogalmazott vélemények nem
fognak túl pozitív képet festeni a műsorról és a benne szereplő emberekről. Ezért volt szükség
az irányított kérdésekre, ahol kevésbé engedhetünk utat a sztereotipizálásnak. A kép árnyal-
tabb, sokrétűbb lesz.Avégén az is kiderülhet, hogy valóban sokan nézzük ezeket a műsorokat.

De miért is? Miért hatnak ránk? Miért ülünk le naponta a képernyő elé, hogy sablonos szi-
tuációkban sablonos embereket lássunk, amint sablonos problémákon vitatkoznak, és a végén
jön a jól megérdemelt boldogságot hozó sablon: a happy end. Mit nyújt, mit nyújthat nekünk a
tömegkultúra? Szórakozást, önfeledtséget, kábulatot. Nem kell komolyan koncentrálnunk: a
pillanat varázsa gyönyörködtet. De mit tartunk minőségi szórakozásnak? Valóban csak egyet-
len út van? Üveges szemmel bámulni a képernyőre, ahol komolyabb agyi megterhelést nem
igénylő műsorokat kapunk ömlesztve. És valóban csak a tömegkultúra szórakoztat? Ha vi-
szont nem így van és a magaskultúra szórakoztathat, akkor érdemes azon gondolkodnunk,
hogy a tömegkultúra a szórakoztatás funkciója mellett tartalmazhat-e a magaskultúrához ha-
sonló, magaskultúrához vezető értéket, lehet-e értékközvetítő, értékteremtő? Sok-sok kérdés,
melyeken el lehet gondolkodni, és ha máskor nincs is rá lehetőség, magyar vagy média órákon
biztosan szóba kerül majd.

Visszatérve a mi kis valóságműsorunkra, mi is derült ki a felmérésből? Az otthonról hozott
kulturális háttér, a szülők felsőfokú iskolai végzettsége, az elit iskolákra jellemző kritikus
szemlélet egyértelműen a valóságműsorok negatív hatásait hangsúlyozzák.Amegfogalmazott
véleményekben komoly aggódás kap hangot. A fiatal generáció, a felnövekvő nemzedék pél-
daképei félő, hogy e műsorokban szereplő emberek közül kerülnek ki és ez – a véleményetek
szerint – beláthatatlan következményekkel jár a társadalom számára. A véleményetek egyéb-
ként egybecseng a kutatók által nyilvánosságra hozott vizsgálati adatokkal, melyek szerint a
korosztályotok „élesen látja a határt a valóságműsorok által bemutatott valóság és a saját való-
ságuk között”. A megfogalmazott kételyek, a műsorok feltételezett negatív hatása tehát nem
saját korosztályotoknak, hanem a fiatalabb generációnak okozhat problémát az írások tanúsá-
ga szerint. A dolgozatokban sokszor megfogalmazódik a magyar nyelv iránt érzett felelősség,
illetve a műsorok készítőinek felelőtlensége e téren. Saját pedagógiai tapasztalataimból ki-
indulva, a műsorokban használt kifejezések, nyelvi fordulatok – bár sokszor „csak” poén szint-
jén –, de mégis a középiskolás korosztály szókincsének részévé válnak. E téren tehát feltétle-
nül érvényesül nálatok is a valóságműsorok hatása. Majdnem minden dolgozatban történik
utalás a villalakók beszavazásának feltételezett manipulációjára, illetve arra a kétségtelenül
megfigyelhető tendenciára, hogy a műsor készítői hogyan igyekeznek a nézőkkel elfogadtatni
a faji, illetve nemi másságot.

Mi újság a való világban?

A véleménynyilvánító diákság bevonásával készült tanulmány rövid ismertetése,
a visszajelzés, a tájékoztatás és a segítség viszonzásának szándékával
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Akutatás második részeként alkalmazott irányított kérdések alapján kért vélemények érté-
kelése után kiderült, hogy a valóságműsorokkal szembeni kritikus, elutasító álláspont tovább-
ra is megfigyelhető, az összkép azonban ennél jóval árnyaltabb lett. A következő szempontok
alapján vártam választ a megkérdezett diákoktól, miután megértem őket hogy nézzék figyel-
mesen a VV3 néhány adását.

1. Aszereplők jellemzése.
2. Apénzbevétel maximalizálásának módjai.
3. Az élő- és megvágott anyagok aránya a műsorban.
4. Aműsor képe a bulvársajtóban.
5. Az internetes fórumokon megjelenő vélemények a műsorról.
6. Rejtett és nyílt reklámok a műsorban.
7. Aműsor hatása a nézők vásárlási szokásaira.

Elsőként a szereplők jellemzésénél az általatok felsorolt jelzőket gyűjtöttem össze és ren-
deztem három kategóriába, (pozitív, semleges, negatív) majd figyeltem az egyes villalakók ér-
tékelésénél felsorolt jelzők előfordulásának számát és ebből ítéltem meg, hogy a megkérdezett
diákok pozitívan, negatívan, avagy semlegesen ítélik meg az adott szereplőt. A megkérdezés
2004. január második hetében történt, tehát csak az eddig az időpontig villába jutott szemé-
lyekről állt rendelkezésre értékelhető adat.Akiről véleményt mondtatok: Tommyboy, Leo, Se-
gal, Ágica, Marcsi, Csaba, Frenki, Szilvi és Pandora.Atöbbiek később kerültek a villába, ezért
róluk nem esett szó. A nevek felsorolása egyébként a népszerűségi rangsort is megadja, azaz a
megkérdezés időpontjában, a felsorolt jelzők alapján „Tommyboy” kapta a legtöbb pozitív jel-
zőt és Pandora a legtöbb negatívat.

A valóságműsorok egyik jellemzője és meghatározó eleme sok elemző szerint, hogy vi-
szonylag kis költségvetésű műsorral, nagyságrendekkel nagyobb bevételre tegyen szert a tele-
víziós csatorna. A véleményetek egyértelmű ezzel kapcsolatban. Mindegyikőtök úgy ítélte
meg, hogy ezzel a típusú műsorral óriási bevételre tesz szert az RTL Klub. Reál beállítottságú
gimnáziumról lévén szó, többen tettetek kísérletet a tiszta nyereségként elkönyvelt pénzösszeg
megsaccolására. A legalaposabb e téren Melles Maximilián frissen végzett diákunk volt, aki
egy kisebb disszertációt tett a kezembe. Ezúton is köszönet érte!

„Az élő- és megvágott anyagok aránya a műsorban” szempont elemzésekor a megkérde-
zettek döntő többsége úgy ítélte meg, hogy összességében a valóságműsorokban jóval több a
megvágott anyag, mint az élő. Megjegyzendő azonban, hogy véleményem szerint itt elvonat-
koztattatok az aktuális időponttól, és általában ítéltétek úgy, hogy a megvágott anyag több mint
az élő. Ugyanis az általunk vizsgált időpontban éppen a „beszavazó show-k” zajlottak, amire
éppen az élő adás jellemző inkább. A műsor későbbi szakaszában nyílván jóval több a vágott
anyag, bár többen kiemeltétek az éjszakai órákban sugárzott „Bele Való Világ” c. műsort, ami-
ben szintén az élő adás dominál.

A bulvársajtót a műsor reklámhordozójaként emlegetitek a válaszokban. Ugyanakkor leír-
játok azt is, hogy a műsor és a bulvárlapok között kölcsönös együttműködés, egymásrautaltság
vehető észre, hiszen a valóságműsorok mindig aktuális híreket szolgáltatnak a bulvárlapok
számára.Alapok rendszeresen foglalkoznak a műsorral, a szereplőkkel, a szereplők magánéle-
tével. Igyekeznek ébren tartani a nézők figyelmét a műsorral kapcsolatban, és ha a villában tör-
téntek érdektelenek a számukra, akkor a beköltözött lakók múltjával kapcsolatban tesznek
„szenzációs” bejelentéseket. Ebből a szempontból érdekes, hogy a 27 feldolgozott dolgozat
közül egy ember gondolta úgy, hogy csak olyan írások jelenhetnek meg a bulvárlapokban, amit
a műsor szerkesztői engedélyeznek, illetve meg akarnak jelentetni a lapban.Atöbbség úgy ítél-
te meg, hogy a bulvárlapok mindig pozitív módon igyekeznek bemutatni a műsort, magával a
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szereplőkkel azonban nem kíméletesek, bármit kitálalnak velük kapcsolatban. Néhányan meg-
említettétek, hogy a bulvárlapok segítenek a műsor pénzbevételének maximalizálásában,
hiszen mint a VV3 támogatói és médiapartnerei egyrészt reklámozzák a műsort, másrészt előre
leadják a lapban, a következő műsorban bemutatandó legizgalmasabb részeket, így próbálva
minél több nézőt megnyerni a produkciónak.

Míg a bulvárlapok egyhangúan pozitív értékítéleteket közvetítenek a valóságműsorról az
olvasók felé, addig az internetes fórumok egyfajta „küzdőtérré” alakultak át, ahol a műsor és a
szereplők kapcsán pro és kontra összecsaphatnak az indulatok. Itt aztán tényleg mindenki el-
mondhatja a véleményét, így az objektivitás vagy tárgyilagosság ugyanúgy hiányzik a témával
kapcsolatban, mint a bulvárlapok esetében.Avéleményetek is ennek a megfigyelésnek ad han-
got. Természetesen a NET interaktivitása, demokratikusabb jellege miatt sokkal árnyaltabb
képet kaphatunk a műsorról, mint a bulvárlapok esetében, viszont éppen az információk sza-
bad áramlása miatt, az extremitások, kuriózumok – melyeknek sokszor ellenőrizhetetlen a va-
lóságtartalma – még erőteljesebben képviseltetik magukat, mint a bulvárlapok esetében.Az in-
ternet egyébként is nagy lendületet vett az utóbbi időben és ez a valóságműsorok kapcsán még
inkább jellemző. Itt ugyanis éjjel-nappal lehetőség van a villalakók életébe bepillantani, s bár
az elérhető nézőszám egyelőre nem mérhető a televízió teljesítményével, a tendenciák azt mu-
tatják, hogy egyre többen használják ki az internet nyújtotta előnyöket. Az internet reklám
szempontjából is egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen most már ellenőrzött és biztonságos
körülmények között bármit rendelhetünk a világhálón és ez a valóságműsorok esetében is ér-
vényes.

A nyílt reklámok megítélése viszonylag könnyű feladat volt a megkérdezettek számára,
hiszen csak meg kellett figyelniük egy-egy műsor kapcsán, hogy mely cégek illetve termékek
kisfilmjei jelennek meg a képernyőn a valóságműsor közben. A diákok 10 %-a a rejtett, vagy
burkolt reklámok közé sorolta viszont azokat a hirdetéseket is, amelyek közvetlenül a műsor-
hoz kapcsolódnak, annak támogató-partnerei, az ajándékok felajánlói, a műsorvezetők öltöz-
tetői, stb. Többen tehát úgy ítéltétek meg, hogy ezek rejtett reklámnak tekinthetők. Sokan lát-
ták úgy, hogy a villalakók öltözete is burkolt reklámként szolgál, hiszen márkajellel ellátott ru-
hákat viselnek. Ez a megfigyelés azonban úgy tűnik, nem helyes, ugyanis a műsor szabályzata
kifejezetten tiltja ezt. Mindenképpen burkolt reklámozásnak tekinthetők viszont – ezt a meg-
kérdezett diákok 70 %-a említi – a villában, a műsor közben használt eszközök, az élelmisze-
rek, az italok, a cigaretta, stb. bemutatása. Maguk a villalakók népszerűsítik ezeket, s nem csak
képi anyagban, de ki is mondják beszélgetés közben a termékek vagy szolgáltatók neveit. Kife-
jezetten problémásnak tekinthető ebből a szempontból a cigarettázó villalakók (többen is vol-
tak) állandó szerepeltetése dohányzás közben.

A valóságshow-kkal foglalkozó publicisztikák, esszék jelentős részében kiemelt téma a
műsorok hatása a fiatalok életmódjára. A potenciális változások némelyikét pozitív, másikát
negatív felhanggal szokták emlegetni. A borúlátó jóslatok közé tartozik az, amely szerint a va-
lóságműsorok hatására az ún. káros szenvedélyek elfogadottsága megnő a nézők körében, hi-
szen a show-k hősei a szerkesztett műsorokban folyamatosan cigarettáznak és alkoholt fo-
gyasztanak.Aderűlátó jövendölés szerint viszont e műsorok és a hozzájuk tartozó, a show-nak
szerves részét képező honlapok hatására jelentősen nőni fog az internetezők – különösen az in-
ternetező fiatalok – száma. Ezek a – valóságshow-k indulásától kezdve sűrűn hangoztatott –
nézetek természetesen a fiatalok véleményformálására is hatással vannak, vagyis hajlamosak
erős hatást tulajdonítani a valóságműsoroknak. Saját magukat illetően viszont feltehetőleg ép-
pen fordított a helyzet: kisebb hatást ismernek el (sőt, vesznek észre), hiszen, mivel az ember
általában önmagát erős, nehezen befolyásolható egyéniségnek tekinti, önképünkbe nehezen
férne bele, hogy egy tévéműsor hatására alapvető szokásaink megváltozhatnak.

Ezeket a kutatási eredményeket megerősíteni látszanak a magam által mért eredmények,
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hiszen a megkérdezett diákok 70 %-a ítélte úgy, hogy alapvetően nem tekinti követendő min-
tának a valóságműsorok szereplőinek viselkedését, viszont ennél többen gondolták úgy, hogy
a műsor általában hatással lehet a nézők vásárlási szokásaira és életmódjára. A villában hasz-
nált tárgyak, berendezések, magának a villának a közege példaként állhat a vásárlók, főként a
fiatalok előtt, akik szeretnék magukat hasonló környezetben látni. A villalakók öltözködése
egyértelműen divatot követ, de teremthet is, hiszen a diákok 50 %-a, főleg 14-15 éves kor-
osztály úgy gondolta, hogy az öltözködés területén befolyásolják őket a valóságműsorban lá-
tottak.

Összefoglalva az eredményeket megállapítható, hogy a hipotézisként megfogalmazott és
várt eredmények nagy részét igazolták a megkérdezett diákok dolgozatai. Kritikusan viszo-
nyultok a valóságműsorokhoz, általában nem tartjátok követendő mintának az ott látottakat, és
általában nem érzitek úgy, hogy a műsor alapvetően befolyásolná életmódotokat, szokásai-
tokat. Másrészt viszont úgy gondoljátok, hogy e műsorok hatása, főként általában a fiatal kor-
osztály körében erőteljes és negatív hatású lehet. Hat az általános viselkedésre, a káros szenve-
délyek elterjedésére, a nyelvhasználatra, az életmódra és a vásárlási szokásokra is. Megálla-
pítható azonban az is, hogy az otthonról hozott kulturális háttér, az iskolában kapott értékrend
alapvetően meghatározza viszonyotokat a valóságműsorokhoz, s ezek együttese valamelyest
biztosíték lehet a negatív hatások elkerülésére.

Szilágyi Szilárd
tanár
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Nem egyszerű, ha az ember a tulajdon test-
vérének a kiállításáról ír. Természetesen Hory
Gergely „Kezdetek” című, történelmi jelentő-
ségű (első) kiállításáról van szó. Eszembe se
jutna feltételezni, hogy esetleg valaki még nem
hallott róla. Bárki megtekintheti (mire ez meg-
jelenik, már csak megtekinthette) június 3-ig a
Mustárházban, Szent István út 20. Valószínű-
leg ennek az írásnak a környékén is látható lesz
néhány. Biztosan mindegyik mást mond min-
denkinek, és ez így is van jól, én azonban nem
tudok úgy nézni rájuk, mint egyszerű képekre.
Ezek alkotások, szó szerint azok. Szinte mind-
egyik a szemem láttára született meg, láttam,
ahogy alkotójuk gyakran délutántól késő estig
a rajztábla fölé hajolva igyekszik minél jobban,
egyre ügyesebben papírra vetni ötleteit. És va-
lahogy soha sem sikerül tökéletesre. Viszont
minden ecsetvonással egyre közelebb kerül
hozzá. Én meg csak nézem és nézem... És tu-
dom, hogy nem számít, amit írok róluk; az any-
nyira felesleges, mint az időjárással veszeked-
ni, mert az is csak a maga életét éli, és ezért
minden megnyilvánulásában lenyűgöző is.

Hory Dávid
12.D.

Egy kiállítás képeihez

Csak egy pár cipő
(2005)

Hory Gergely
azalkotó
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Mozdulatvázlat (2005)

Ülő alak (2005)

Lehet (2004)

Szellők (2004)
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A Krúdy hírnevét is öregbítő Porzsolt ösztöndíjasaink bemutatkozó szövegei a Támogatott
tehetségek című kiadványban jelentek meg. A kitüntető elismeréshez őszintén gratulálunk!

Ősz Edina

1989. június 19-én születtem Nyíregyházán, ahol jelen-
leg is élek szüleimmel és kilencéves húgommal, Petrá-

val. Szüleimtől kapott betűkártya segítségével tanultam
meg írni és olvasni, négyévesen már én olvastam a
mesét az óvodában a többieknek. Iskolába kerülé-
semkor többek között már tudtam a szorzótáblát, és
három-négyjegyű számokkal fejben műveleteket
elvégezni, így tanáraim is felfigyeltek rám.

Általános iskolai tanulmányaimat a nyíregyhá-
zi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gim-
náziumban végeztem, ahol nyolc évig megszerzett
kitűnő tanulmányi eredményemért „Eötvös-plaket-
tet” kaptam. Jelenleg a Krúdy Gyula Gimnázium 9.
c osztályos tanulója vagyok. Ez egy általános tanter-

vű osztály – bár a matematika tagozatra is felvételt
nyertem, mégis ezt választottam, mert a matematika

mellett még rengeteg dolog érdekel, és ebben a nem
specializált osztályban a magyar, illetve angol nyelv te-

rületén elért eredményeim sorozatát is legalább annyira
szeretném folytatni, mint a reáltárgyakban való versenyzést.

Életem első tanulmányi versenyén dr. Szabó Gézáné, Margó néni
indított el harmadik osztályos koromban. Ez a Zrínyi Ilona Matematikaverseny volt, amit –
legnagyobb meglepetésemre – megnyertem. Az országos fordulóban a 12. helyen végeztem.
Ezután sorban indultam el a különböző versenyeken. A matematikához negyedikben társult a
magyar nyelv és a számítástechnika – ebben az évben ismét sikerült megnyernem a Zrínyit, il-
letve Sitkuné Görömbei Cecília tanárnő segítségével programozásból országos harmadik he-
lyet szereznem. Felső tagozatban a matematikára dr. Andrási Tiborné oktatott, szép sikereket
értem el ez idő alatt. A Kalmár László Matematikaversenyt háromszor nyertem meg, illetve
hetedik osztályban második lettem – ezzel kétszer jutottam el Vácra, az országos fordulóba.Az
Ambrózy Géza Matematikaversenyen kétszer voltam második, egyszer harmadik, és egyszer
dicséretet kaptam negyedik helyezésemért.ABereznain kétszer voltam második, a Zrínyin pe-
dig tavalyi második helyezésemmel részt vehettem Kecskeméten az országos döntőben. Ezen
kívül kisebb megyei szintű versenyeken a négy év alatt minden dobogós helyből még kettőt
szereztem. Magyar nyelvből Oroszvári Istvánné segítségével szereztem jó eredményeket: az
Apáczai Csere János Megyei Helyesírási Versenyen kétszer lettem második, illetve nyolcadik
osztályban a Simonyi Zsigmond és az „Erős várunk a nyelv” versenyeken egyaránt harmadik
helyezést értem el. Számítástechnikából háromszor nyertem meg a LOGO Országos Számítás-

EZ IGEN!



technika Verseny megyei fordulóját, és kétszer szerepeltem eredményesen az országos számí-
tógépes meseíró pályázaton.Az angol nyelvet Nagyné Péter Katalin tanította négy évig, ez idő
alatt több dobogós helyezést szereztem különböző versenyeken. Szabadidőmben szívesen ol-
vasok, illetve szeretek színházba járni és kerékpározni. Köszönöm a Kuratórium tagjainak,
hogy érdemesnek találtak az ösztöndíjra. A jövőben is igyekezni fogok, hogy bizalmukat to-
vábbra is kiérdemeljem.

„Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk,
hanem abban, hogy miért éljünk.
Az ember ha nincs szilárd elképzelése arról,
hogy miért éljen, nem hajlandó élni,
és inkább elpusztí ja magát, semhogy e földön maradjon,
még ha csupa kenyérrel rakják is körül.”

(Dosztojevszkij)

Répási Éva

1988-ban születtem Nyíregyházán. Iskolai tanulmányai-
mat a Zelk Zoltán Általános Iskola német tagozatán kezd-

tem.Az általános iskolának köszönhetően a német nyelv
már ekkor az egyik kedvencemmé vált, országos verse-
nyen is szerepeltem, ahol hetedik helyezést értem el.
Nyolcadikos koromban sikerült letennem a középfo-
kú nyelvvizsga szóbeli részét, így a 9. osztályra már
csak az írásbeli maradt.

A Krúdy Gyula Gimnázium általános tagozatán
folytattam tanulmányaimat. Itt egy 2004-ben meg-
rendezett németversenyen – Barabasné dr. Deme
Zsuzsa tanárnő felkészítésével én is elindultam, és az
iskola azon négy ösztöndíjasa közé kerültem, akik

egy háromhetes németországi utat nyertek. Jelenleg
már a továbbtanulás kérdése is foglalkoztat, hisz har-

madikos vagyok. Az ELTE pszichológia szakára szeret-
nék jelentkezni, de emellett kilátásba helyeztem a törté-

nelem szakot is, mivel a német mellett ez a tantárgy is a ked-
venceim közé tartozik.
Másik nagy álmom a közeljövőre nézve, hogy felsőfokú zenei

tanulmányokat folytassak, bár még ezen a téren nincsenek konkrét elképzeléseim. Hétévesen,
1995-ben kezdtem zeneiskolába járni, és mint majdnem minden zeneiskolai diák akkoriban,
én is furulyára iratkoztam be Nadzon Gusztávné tanárnőhöz. Nekem azonban az évek során
egyre többet jelentett ez a hangszer.1988-ban részt vettem a III. Országos Zeneiskolai Furulya-
versenyen. Tanárnőmmel rengeteget gyakoroltunk és készültünk, de megérte, mivel országos
harmadik helyezést értem el. Ezután 2000-ben a Megyei Furulyaverseny második helyezettje
lettem, 2001-ben a IV Országos Zeneiskolai Furulyaversenyről pedig nívódíjjal tértem haza.A
nyolcévnyi furulyázás alatt rengeteget tanultam tanárnőmtől, még most is szívesen visszajárok
kamarázni, és amikor tehetem, nyáron részt veszek a Keszthelyi Reneszánsz és Barokk Napok
furulya- és tánckurzusán.

1999-ben a furulya mellett újabb hangszeren, az oboán kezdtem tanulni Nyesténé Raizer
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Márta tanárnőnél.Az oboa, mint a fúvós hangszerek egyik legnehezebbike és legszebbike, szá-
momra is nagy falatnak bizonyult. Ám a sok gyakorlás és elsősorban a tanárnőm nagyszerű
munkája meghozta gyümölcsét. 2003-ban a IX. Országos Oboa- és Fagottverseny területi for-
dulójáról legnagyobb meglepetésemre továbbjutottam és Sopronban, az országos döntő III.
korcsoportjában harmadik helyezést értem el. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy számos ren-
dezvényen felléphettem a zeneiskolában és a zeneiskola falain kívül is.

Többek között e lehetőség biztosításával is nagy segítséget nyújtott nekem a Vikár Sándor
Zeneiskola, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

A zene miatt sokat utazom, mivel tagja vagyok a Szabolcsi Koncert Fúvószenekarnak,
amellyel két év alatt bejártam Lengyelországot, Finnországot, Olaszországot, Spanyolorszá-
got és Monacót is. Már két nyáron részt vettem a Szatmári Zenei Napok rendezvénysorozatán
is, ahol a Tóth Nándor karnagy úr vezetésével működő Piccoli Archi Ifjúsági Zenekart kísér-
tem oboán.

Ez az ösztöndíj nagy segítségemre lesz abban, hogy terveimet megalapozzam. Számos kü-
lönórára járok, és idővel szeretnék egy saját hangszert is. Ezért köszönöm a Kuratóriumnak,
hogy én lehetek az egyik, aki megkapta.

„Tehetségnek azt nevezzük, aki többet tud,
mint amennyit tanult.”

(Osvát Ernő)

„Csak anyanyelvemen lehetek
igazán én...”

(Kosztolányi Dezső)

„Óh, jól vigyázz, mert anyád
nyelvét bízták rád a századok.
S azt meg kell védened.”

(Füst Milán)
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Kristofori Szilvia

Úgy gondolom életem egyik legmeghatározóbb momen-
tuma, hogy nem a mai Magyarország területén, hanem hatá-

rainkon túl, Munkácson születtem. Itt jártam óvodába, és
kezdtem el az általános iskolát. Szerencsére magyarul
tanulhattam kezdettől fogva. Mai napig szeretem a szü-
lőföldemet, a hegyek kedves lankáit, a kis sustorgó
patakokat, és a várost, mely fölé Zrínyi Ilona vára ma-
gasodik. Nyolc éves korom óta élünk itt, Nyíregyhá-
za mellett. Hamar beilleszkedtem, és megkedveltem
mai otthonomat.

Először a besztereci Móricz Zsigmond Általános
Iskola tanulója lettem, majd bekerültem a Krúdy
Gyula Gimnázium hatosztályos tagozatára. Itt gyor-
san ráébredtem, hogy a humán tantárgyak kötik le ér-

deklődésemet. Tizenhárom évesen csatlakoztam dr.
Durucz Istvánné, Magdi néni országos elismertségű

beszédművelő szakköréhez, mely ez alatt az öt év alatt
újabb két Kazinczy-jutalomban részesült, a Magyar Rá-

dió „Beszélni nehéz” című adássorozatában való eredmé-
nyes részvételéért. Ekkor a versenyzés még nem nagyon érde-

kelt, de megtanultam értékelni anyanyelvemet. Az Anyanyelv-
ápoló Szövetségében, ahol 2002-től ifjúsági vezetőségi tag vagyok, olyan társaságra találtam,
amely nemcsak a nyelvészetről, hanem emberségről, toleranciáról és viselkedéskultúráról be-
szél. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ezek az értékek elsekélyesedtek napjainkban. Ké-
sőbb érdekelni kezdett a prózamondás, és írás is. Tanárnőmmel 2003-ban országos második
helyezést értünk el esszé kategóriában. A téma a kárpátaljai magyar költészet volt. A Krúdy
Gyula Országos Prózamondó Versenyen pedig első helyezést értem el. Most az Édes Anya-
nyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjére készülök, ami ez év októberben lesz.

Végzős diákként nehéz beosztani az időmet, a tanulás, az anyanyelvi programok mellett
zeneiskolába is járok, hisz tíz éve altfurulyázom.Ajövő, a továbbtanulás is foglalkoztat, így az
érettségi előtt. Érdekel a jogtudomány, az újságírás, de a politika, és a szociológia is.Az embe-
rek hiteles tájékoztatása, az objektív sajtó az álmom, bár azt hiszem ez csak utópia. Nagyon
örültem, amikor megtudtam, hogy én is a 2004/2005-ös tanév támogatott diákjai közé kerül-
tem. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani. Nem tudom, hogy az elkövetkező évek mit hoz-
nak, de új fejezet kezdődik az életemben, új környezet, új kihívások várnak rám.

„A megszokás következtében még a legragyogóbb
tehetség is veszít magából.”

(Beethoven)
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Koncz Gábor

Nagy örömmel értesültem, hogy ebben a tanévben is (im-
már harmadik alkalommal) megkaptam a Porzsolt István
Ösztöndíjat. Legszebb eredményeimet matematika ver-
senyeken értem el, ezt a tantárgyat szeretem a legjob-
ban. Ez talán nem is véletlen, hiszen szüleim matema-
tika-fizika szakos tanárok a Krúdy Gyula Gimnázi-
umban; a bátyám – aki szintén itt érettségizett –, is
igen eredményes volt a matematika tanulmányai-
ban. Ő jelenleg Budapestre, a Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemre jár.

Jelenleg a Krúdy Gyula Gimnázium 11. évfolya-
mának emelt szintű matematika tagozatos osztályá-
ba járok, korábban az Eötvös József Gyakorló Álta-
lános Iskolában tanultam. Itt végig kitűnő tanuló vol-
tam, szerettem ezt a jó szellemű iskolát, hálával gon-
dolok ottani tanáraimra. Bíztattak, segítettek, így sok
versenyen elindultam, és sokszor eredményesen szere-
peltem. A Kalmár László Megyei Versenyen, a Bereznai
Gyula Emlékversenyen, az Ambrózy Géza Matematika-
versenyen és a Varga Tamás Megyei Versenyen egyaránt első
helyezést értem el.

Ezek után természetes volt a választásom, hogy tanulmányaimat emelt szintű matematika
tagozaton folytassam, így választottam a Krúdyt.Azóta; igazolódott, hogy ez jó választás volt.
Nagyon szeretem az iskola hangulatát, jó barátokra találtam az osztálytársak között, és ebben
az iskolában is sok segítséget kapok a tanáraimtól. Továbbra is sokat foglalkozom a matemati-
kával; több éve járok a Főiskolára is matematika szakkörre. Elért eredményeimért köszönetet
mondok Tóth István és dr. Kiss Sándor tanár uraknak.

A középiskolában elért legszebb eredményeim: Országos Kenguru verseny 9. hely, Orszá-
gos Arany Dániel Verseny 5. hely, Gordiusz Matematika-verseny 2. hely, Ambrózy Géza Ma-
tematikaverseny 2. díj. Természetesen a többi tantárgyat is szívesen tanulom, nagyon sokat
foglalkozom az idegen nyelvekkel. Az elmúlt tanévben középfokú ‘C’ típusú nyelvvizsgát tet-
tem francia és angol nyelvből, és ebben a tanévben a felsőfokú nyelvvizsgát tűztem ki célul an-
gol nyelvből.

Jó időbeosztással marad szabad időm sportolásra, gitározásra, repülőmodellezésre és a ba-
rátokra is. Nagyon szépen köszönöm a Kuratórium tagjainak az újabb bizalmat.Ajövőben sze-
retném tovább fejleszteni a matematikatudásomat, a nyelvismereteimet és megismerni a köz-
gazdaságtan alapjait, hiszen érettségi után a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
szeretnék tanulni.

„Kinek sok adatott, attól sokat várnak. ”
(Herder)
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– Jövőre hová menjünk kirándulni? – hangzott el a
kérdés egyik osztályfőnöki óránkon.

– Angliába! – kiabálta be valaki, kinek nevét a törté-
nelem sajnos nem jegyezte föl.

Later…
– Nézzétek, nézzétek! Ott van Anglia, oda megyünk!

Sőt, már itt is vagyunk!ott

Igen, valahogy így esett, hogy krúdys pályafutásunk
harmadik évében végre eljutottunk Shakespeare, VIII.
Henrik és Harry Potter szülőföldjére,Angliába is. Bármi-
kor rágondolok, úgy érzem, mintha csupán egy álom lett
volna ez a tíz nap, s mégis – meglátva egy-egy fotót, egy
videofelvételt, vagy hallva egy kósza utalást – ez az egész
álom újra megelevenedik, életre kelt ezernyi érzést, és
számtalan eseményt idéz fel.

Már az indulás sem „zökkenőmentes”, legalábbis az
alvázon található karcolások erről tanúskodnak. A busz

teljesen új, kényelmes, ám ez nem mentő körülmény, ha két éjszakán át „nyüglődünk”, vagyis
nem sok minden történik, és az is felejthető; olvassuk a kötelezőket, eszünk-iszunk-mulatunk;
az esti D kategóriás filmek pedig a csillagos égig kitolják toleranciaküszöbünket.

A francia rádió reggeli ébresztőként nem hatásos. Tizennégy óra még Párizsig. Valahogy
kibírjuk… van társaság,
zene, változó tájak, nyo-
mokban Disney Land is
fellelhető… És végre Pá-
rizsban vagyunk! De még
mindig fél óra és sok kuta-
tó tekintet, míg megpil-
lanthatjuk az Eiffel-tor-
nyot. Tömeg, nyüzsgés,
tolakodás. Nyolc óra alatt
elzarándokolunk a legne-
vezetesebb épületekhez,
megcsodáljuk a Notre
Dame-ot, a Louvre-t, a
Diadalívet, s végül a bát-
rabbak az Eiffel-toronyba
is felmerészkednek, hol
csodás esti kilátás nyílik a

Machester London, England, England…
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városra mind a négy égtáj irányában. Maradnánk még pár napot, ám úti célunk London, és nem
Párizs, úgyhogy búcsút veszünk a szerelem városától és irány Calais, ahonnan komphajóval
szeljük át a Csatornát, magunk mögött hagyva a Kontinenst.

Az új nap a kompon ér minket, így megcsodálhatjuk a napfelkeltét a két ország között. Bár
fáradt mindenki, utazásunk harmadik napján nem lazsálhatunk. A horizonton feltűnnek a
doveri fehér sziklák, jelezve, hogy ez már ténylegAnglia. Kis kitérő Doverbe és Canterburybe,
no meg áttérés a bal sávra, és… irány LONDON! Sorra járjuk a híres helyeket: Cutty Sark,
Maritime museum és Greenwich; s büszkén elmondhatjuk, hogy a földet átszelő hosszúsági
körön megállva fél lábbal itt, és fél lábbal ott is állunk.

Este már várnak ránk a családok. Nagy izgalom, vajon ki milyen családot „fogott ki”? Szo-
rongva nézzük a jelölteket, ám legtöbbünk vendégadója szerencsés választásnak ígérkezik.
Hihetetlen dolog 2 bőröndöt, 3 nagy utazótáskát, 6 hátizsákot és 4 embert egy kis személygép-
kocsiba bepréselni úgy, hogy minden és mindenki viszonylag jó állapotban legyen. De azért si-
kerrel járunk. A szállásunkra nemigen panaszkodhatok, kényelmes a szoba, jó a vacsora, talán
csak a házigazda csöndes kissé. Még a tradicionális angol reggelire (narancslé, zabpehely és
pirítós) se ununk rá, pedig minden reggel ezt enni nem épp változatos. S bármit is híresz-
teljenek az angol időjárásról, az a mi esetünkben nem érvényesül. Itt tartózkodásunk alatt több-
nyire süt a nap, csak egyszer esik… az is csak véletlenül.

A negyedik napon indul el a „Nagy Felfedezések” nevezetű akciónk, avagy ismerjük meg
Londont, ha már egyszer itt vagyunk. Parlament a Big Bennel, Downing Street 10., Trafalgar
tér, Piccadilly Circus; szinte csak kapkodjuk jobbra-balra a fejünket, annyi a látnivaló.Ahosz-
szú szabadidők alatt mindenki megkapja, amit akar, legyen az sok fotó egy-egy kiszemelt épü-
letről, pár szuvenír vagy egy kis séta az idegen városban. A programba még két múzeum is be-
csúszik, a Tate és a National Gallery, hogy a művészeti ágakból ne csak az építészetet tanulmá-
nyozzuk behatóbban. Turner képek végeláthatatlan sora, majd da Vincik, Rembrantok, Van
Dyckok, csakhogy megemlítsek párat a sok műremek közül.

A British Museumban egy teljes délelőtt elmegy arra, hogy a múmiák megbámuljanak
minket vitrinjeikből, s hogy a görög épületmaradványok kicsodálkozhassák magukat a mo-
dern kor magyar emberén. Ezután egyik kedvencem jön, a Madame Tussaud’s, vagyis a panop-
tikum. Élvezettel rohangálunk fel-alá a tömegben, hogy egy-egy hírességhez odaférve lefotóz-
tassuk magunkat, s otthon majd elmondhassuk: „Én már Tom Cruise-zal is találkoztam! Nem
hiszed? Tessék, itt a fotó!”

A hatodik napi program
palotanézés. Hampton
Court gyönyörű zöld kert-
jei, régi szobái mit sem ve-
szítettek varázsukból az idő
folyamán. Ugyanígy a labi-
rintus sem, így hát nemigen
igazodunk el benne, sőt va-
laki örül, ha egyáltalán kita-
lál… valaki pedig nem talál
ki. Kínos… Windsor pom-
pája, gazdagon díszített ter-
mei ugyancsak olyan hatást
keltenek, mintha az élő tör-
ténelemben sétálnánk. Vö-
rös és arany díszítésű szo-
bák, fényesre csiszolt pad-Krúdysok Shakespeare szülőháza előtt
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lók, a falakon csillogó vértek, kardok vagy címerek mind-mind közelebb hozzák a múltat.
Beugrunk még Oxfordba is, elbarangolva pár órácskát a nyüzsgő utcákon; s Stratfordban,
Shakespeare szülőházában is tiszteletünket tesszük.

ABuckingham Palota előtt némi várakozás után végre megnézhetjük az őrségváltást, majd
irány a Westminster Abbey, London egyik leghíresebb temploma. Az épület fölénk tornyo-
sodik, s belépve a már jól ismert templomi pompa fogad minket, mellyel utunk során sok he-
lyen találkoztunk már. Kis keresgélés után felfedezzük többek között Händel, Dickens,
Newton és Darwin sírját, s lerójuk tiszteletünket a történelem nagy embereinek földi maradvá-
nyai előtt.

A kilencedik napon búcsút veszünk befogadó családunktól, s elindulunk angliai tartózko-
dásunk utolsó látványosságához, a Tower Bridge-hez és a londoni Tower-hez. Sorra járjuk a fa-
lakat, majd a koronázási ékszereket is megcsodáljuk. Ám egyszer minden jónak vége szakad,
így nekünk is meg kell válnunkAngliától, s visszatérni a Kontinensre.

Ahazaút egy álomszerű film. Peregnek a kockák. Repül az idő.Atáj folyton változik, egyre
ismerősebb arculatot ölt, s az egyetlen állandó ebben a rohanásban csak a busz… és mi. Végül
megérkezünk oda, ahonnan tíz nappal ezelőtt elindultunk, az iskola elé. De már tudjuk, hogy
gazdagabbak lettünk, mint mikor felkerekedtünk világot látni.Az elmúlt tíz nap emléke örökké
élni fog bennünk.

Szoóh Gabriella
11.c

* * *

A lenyűgözöttség érzése Franciaország után az Északi-tengeren jelent meg újra… még soha
nem láttam a tengert. Ott valóban szabadnak érezheted magad: csak Te és a végtelen víztükör.

(…)
Örök emlék marad számomra a szépséges, hömpölygő Temze, amely partján gyakran

sétálgattunk, elhaladva az angol Parlament és a Big Ben előtt. Oxford, Strattford, Buckingham
Paéace, Madame Tussaud’s Panoptikum, székesegyházak és templomok, kis kávéházak és
cukrászdák. Minden a helyén volt.

Göttlinger Anita
11.c

* * *

Estefelé végre megérkeztünk
Londonba. Elérkezett a családok-
nál való elszállásolás ideje. Ez
nagy élmény volt, hiszen betekin-
tést nyerhettünk az angol családok
életébe. Vendégszeretetből azon-
ban az átlag családnak még egy
kicsit tanulnia kell. (Belépünk az
ajtón. Mama kiált a nappaliban
meccset néző papának: „They are
here!” Papa unottan válaszol:
„OK!” Nézi tovább a tv-t, mintha

Fél lábbal a fél-fél féltekén Greenwichben)

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN



82

misem történt volna.) Másnap reggel, a megbeszélt találkozóhelyen már mindenkin érezni
lehetett az angol „feelinget”.

(…)
Elértünk Greenwichbe is, ahol megtekintettük az obszervatóriumot. Hihetetlen élmény

volt a földet kétfelé választó vonalon állni. Annyira jól éreztük magunkat a múzeumban, hogy
egy páran zárás után bentragadtunk. A bezárt vasajtó rácsain át mosolyogtunk a kint álló (és
egyre mérgesebb) többiekre. Végül kinyitották az ajtót, és „megmenekültünk”.

(…)
Sok szép helyet bejártunk, mégis szinte mindenkinek a Madame Tussaud’s panoptikuma

tetszett a legjobban. Híres történelmi személyek, sztárok, politikusok, mesehősök viaszfigurái
találhatók ott. Mind olyan, mintha élő ember lenne. Sok figura van bámészkodó turistának ál-
cázva, így ez jó alkalmat adott arra, hogy mi is játszhassunk egy kicsit. Beálltunk úgy, mintha
mi is csak figurák lennénk, és hirtelen megmozdulva ijesztgettük a közeledő embereket.

(…)
Kint mindenki nekilátott az ebédjének. Fintorogva rágcsáltuk a bepakolt rák-ízű chipset.

„Szerencsére” mindenki azt kapott, így nem volt lehetőségünk egymás közt cserélgetni, re-
ménykedve, hogy valaki a rákosat szereti. (sokan kaptak ecetes ízűt is. Brrr.) Másnap Hampton
Courtben jártunk, VIII. Hernik palotájában.Annak kertjében található egy labirintus, melyben
mindannyian szerencsésen eltévedtünk. Végül mégis kijutottunk, de pár ember bentragadt.
Küldtünk egy kétfős mentőosztagot, hogy vezessék ki őket, de ennek az lett a vége, hogy a
bentragadtak kijöttek, és a mentőosztag tévedt el.

(…)

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN

Leírva a tenger illata is papírszagúvá válik. Vannak dolgok, melyeket látni kell. Mi láttuk
Párizst, Londont… Köszönjük Rák Tiborné tanárnőnek, osztályfőnökünknek, hogy fáradsá-
gos szervezőmunkával megajándékozott bennünket a felfedező utazás nagy élményével, az
együttlét örömével, a tenger illatával.

„Thank you, it was super!”

Trencsényi Márton
11.c



2004.október 3, 13:05, Tel Aviv-Jaffa, Ben Gurion repülőtér. Éljen, sikeresen landoltunk.
Életem első repülőútja jól sikerült. Kinéztem az ablakon. Napsütés, pálmafák, repülőgépek, iz-
raeli zászlók. Az üvegen megpillantottam könnyeim visszacsillanását…végre…itt vagyok…
nem, csak álmodom. Igen, ez biztosan csak álom… „Valami baj van? Miért sír, kedves?” – kér-
dezte a mellettem ülő hölgy, egy magyar Holocaust-túlélő. „Ó nem, csak… – nyeltem könnyei-
met – olyan régen vártam már ezt a pillanatot…" Megértően nézett rám. Ő és a sok ezer beván-
dorló is ugyanezt érezhette, amikor sok évvel ezelőtt meglátta Erec Jiszraelt.

Sokan nem értik, mi motivált, amikor egy évvel ezelőtt a fejembe vettem, hogy elmegyek
Izraelbe. Nekik azt mondom, kutassanak egy kicsit az ország történelmében, ami emberi tragé-
diák halmaza, és megértenek. A jelen történelme ITT zajlik. Hát akkor nézzük meg egy kicsit
közelebbről ezt a helyet, egy hét programjába sűrítve…

Azt, hogy Izrael egy veszélyekkel körülvett ország, már Ferihegyen megtapasztaltam. Ad-
dig ugyanis nem engedtek fel a gépre, amíg az izraeli biztonsági szolgálat ki nem kérdezte a
csoport minden tagját. A kérdések jogosak, ám néha kicsit érdekesek voltak: Ön csomagolt
össze? Hol? Segített valaki? Ki? Kölcsönkért valamit? Adja ide, hadd vizsgáljam meg! Van
Önnél valamilyen csomag, amit még nem bontott fel? Ismer valakit Izraelben? Miért nem a
szüleivel utazik? Ismer valakit a csoportból? Mutasson rájuk és nevezze meg őket! Stb.

Ettől eltekintve furcsaságok nélkül telt az út és az első nap.
Jeruzsálembe a Bab el Vad szoroson át vezetett utunk. A helyről sokat olvastam már, az

1948-as Függetlenségi Háború idején az arabok bekerítették az Óvárost és megpróbálták ki-
éheztetni a bennmaradt öreg rabbikat, gyerekeket és asszonyokat.Az ő megsegítésükre indított
élelmiszerkonvojt ebben a szorosban rohanták le az arabok. A kiégett roncsok még ma is itt
vannak.Aszállásunk Jeruzsálemben volt, az Olive Tree Hotelben. Estére már fáradtak voltunk,
de amikor Ernő bácsi, az idegenvezetőnk felajánlotta, hogy levezet minket a Siratófalhoz, min-
denkinek felcsillant a szeme. Egy órás gyaloglás után már az Óváros esti forgatagában baran-
goltunk. Éjjel 10-11 óra volt már, ám rengeteg család jött velünk szembe, méghozzá 8-10 gye-
rekkel. Ámulva figyeltük őket.Anagyobbak hozták ölükben a kicsiket, a legapróbbat pedig az
apuka tolta babakocsiban. MINDIG az apák tolták a babakocsit! Ez sok mindent elárul. A ma-
gyar apukák is példát vehetnének ezekről a családfőkről! Sátoros ünnep volt, a zsidók legna-
gyobb, „legbulisabb” ünnepe. Nem
egyszer bukkantunk utcabálokra, ahol
a férfiak nagy lendülettel hórát tán-
coltak élő klezmerzenére. Fergeteges
volt…

Aztán végre megpillantottuk a Si-
ratófalat… Az alapos biztonsági elle-
nőrzés után befurakodtunk a Női ol-
dalon a Falnál imádkozó asszonyok
közé. Sosem felejtem el azt a pilla-
natot. Ott álltam, a Fal tövében. Fé-
lelmetes csend volt, csak az imájukat
mormoló nők egy-egy fájdalmas nyö-
gését, szipogását lehetett hallani. Las-
san elővettem az imacetliket, amiket
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Izrael, a Fájdalmak Földje

Katonák a siratófalnál
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otthonról küldtek, hogy tegyem be a Fal kövei közé.
Sikerült. Aztán csak álltam, kezeimet és homloko-
mat a Falhoz nyomva, a Falhoz, amelyet évszáza-
dok, évezredek fájdalma és könnyei mostak, csiszol-
tak fényessé… El kell mondjam, ezt a helyet csak az
1967-es ún. hat napos háború óta látogathatják zsi-
dók, amikor is az izraeli katonák lőfegyver nélkül(!)
– nehogy sérüljön – foglalták viszza az araboktól.

A következő nap csúcspontja a Nemzetek Felvo-
nulása volt, aminek keretében a világ minden orszá-
gából érkezett csoportok vonultak fel hazájuk népvi-
seletében, hogy kifejezzék együttérzésüket és támo-
gatásukat az ország népe felé. Én tyukodi népviselet-
ben képviseltem Szabolcs megyét. 150 fős küldött-
ségünk minden tagja „HUNGARY LOVES YOU”
feliratú zászlókat lengetett, így táncoltuk végig Jeru-
zsálem főutcáit. Aki látta az athéni olimpia megnyi-
tóját, az nagyjából hasonló nagyságú megmozdulás-
ban gondolkodjon. Megható élmény volt, amint a mi
„Salom” kiáltásainkra könnyes szemek, meghatott
arcok és köszönetnyilvánítások válaszoltak. Szigorú

tekintetű rabbik,
asszonyok, katonák
jöttek oda hozzánk
megköszönni, hogy
itt vagyunk… Per-
sze volt a rendez-
vénynek egy másik
oldala is: maga a
felvonulás és a hely
ideális robbantási
célpont az arab
terroristáknak. Ezt
éreztük. Tudtuk,
hogy a hadsereg
harmadfokú ké-
szültségben van, a

különleges kommandó is jelen van, és a háztetőkön, a fölöttünk köröző helikopterekben mes-
terlövészek lapulnak.

Másnap tettünk egy körutat a városban. Megtekinthettük a golyónyomokkal teli Sion-ka-
put, a Templom-hegy alatti alagutat, egy vizuális makettet Salamon templomáról, és az egy-
kori Templom falait.

Október 6-át két részre osztottuk: délelőtt bejártuk „Dávid városát”, Jeruzsálemnek azt a
részét, amely Dávid király korában épült. Itt, az arab negyeddel szomszédosan 30 arab és 70
zsidó család él, teljes békében. Sőt, vannak teljesen arab lakosságú falvak is, Izrael kellős kö-
zepén, teljes nyugalomban élik saját elégedett életüket. Így is lehet(ne)!

Bejártuk azt az alagutat is, amelyen keresztül Ezékiás király sok évvel ezelőtt átvezette a
Gihon kincset érő vizét a városfalakon belülre. A járat az arab negyedbe vezetett, ahol lesújtó
látvány tárult elénk Egy arab óvoda. Jobban mondva egy rakás kisgyerek egy vasketrecben.

Utcai forgatag

Tyukodi népviseletben
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Délután szabad program volt, én is elindultam hát bevásárló körutamra. Rögtön csatla-
kozott hozzám pár hölgy, mondván, hogy nem tudnak angolul, és segítségemet kérték. Így tör-
tént, hogy felcsaptam tolmácsnak, és profin megtanultam angolul alkudozni. Közben nagyon
vigyáztunk, nehogy áttévedjünk az arab negyedbe, mert ott könnyen egy háremben találhatjuk
magunkat, 20 tevéért eladva. Azt hiszem, nagy érdeklődést kelthettem a világos bőrömmel,
világosbarna hajammal és levakarhatatlan mosolyommal, mert a Siratófalnál lévő katonától
kezdve az árusokon át az arab szállodai pincérekig hirtelen minden fiatalabb férfi ismerkedni
akart... Ezért lányok, figyelem! Fegyverezzétek fel magatokat egy áljegygyűrűvel, ugyanis ezt
felmutatva és a „Bocs, vár a vőlegényem!” mondattal könnyen távol tarthatóak a nem kívánt
udvarlók. Tapasztalat.

Október 7-e az ünnep utolsó nap-
ja volt. Az utcák kongtak az üresség-
től, minden család otthon volt. E jeles
nap alkalmából megengedték a turis-
táknak, hogy felmenjenek a Temp-
lom-hegyre, a mecsetekhez. Ez volt
az a pont, amikor torkomban dobogott
a szívem. A szokásosnál alaposabban
átvizsgáltak minket, a táskánkat
(egyébként az egy hét alatt több fém-
detektort és katonát láttam, mint tu-
ristát). A bibliákat a bejáratnál kellett
hagyni, nem volt szabad mosolyogni,
nevetni, az épületekhez közel menni.
Félelmetes volt a Szikla-mecset mel-
lett állni. Később ellátogattunk a Ge-
csemáné kertbe, ahol Jézust letartóz-
tatták, valamint a II. Templom-kora-
beli Jeruzsálem makettjéhez.

Másnap reggel tudtuk meg, hogy
az éjjel felrobbantottak Eilat-ban
(Egyiptom) egy izraeliekkel zsúfolt
szállodát. Megrendültünk, de a helyi-
ek számára ez mindennapos volt. Ők
megtanultak együtt élni a halállal.

Scopus-hegyen búcsúztunk a vá-
rostól, mert utunk a Júdeai sivatagba,
a Holt-tengerhez vezetett. Útba ejtet-
tük a mózesi sátor makettjét, a tenger-
szintet jelző sziklát, és megtudtam,
milyen tevén utazni (igaz, csak 10
méteren). Tanulmányoztuk Qumránt,
ahol a híres tekercseket megtalálták,
és délután tettünk egy dzsiptúrát az
egykori Sodoma és Gomora helyén.
Ameddig a szem ellát, sóhegyek min-
denütt, azóta sem terem itt semmi.
Csodálatos élményünknek hamaro-
san végeszakadt, ugyanis közeledett A járőröző katonák az utca részei

Gyerekek egyedül az Óvárosban. Nem félnek.
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az esti homokvihar, ezért gyorsan el kellett hagynunk a terepet. Szállásunk a Kalia kibucban (A
kibuc egy mesterségesen kialakított oázis, ahol az ország mezőgazdasága működik. Felépíté-
sében hasonlít a TSZ-hez.) volt. Gyönyörű hely, minden virágzik, datolya ültetvények, juh- és
szarvasmarhafarm, minden van itt. Elsőre sikeresen eltévedtem, a drótkerítésnél lyukadtam ki,
amin túl már sivatag volt. Lassan megtaláltam a szobámat, legalább körülnéztem egy kicsit.

Utolsó gyönyörű napunkat azzal kezdtük, hogy megmártóztunk a Holt-tengerben. Sósnak
sós volt, és emiatt sehogy sem tudtam elsüllyedni… és persze kipróbáltuk a csodás iszappako-
lást is. Egyébként itt a levegő sótartalma miatt lehetetlen leégni, ezért hanyagoltuk a napolaj
alkalmazását. Délután látogatást tettünk az Ein Gedi Nemzeti Parkba, ahol a sivatag ritkaságát,
egy vízesést néztünk meg. Dávid király itt bujkált 400 emberével, Saul király elől.

E napon mindenki hamar nyugovóra tért, mert éjfélkor volt indulás vissza Tel Avivba, a re-
pülőtérre. Útközben Ernő bának
volt még egy kedves meglepetése:
megálltunk a Siratófalnál, és kap-
tunk teljes 45 percet egy utolsó
imára. Az UTOLSÓRA. Ezek a
drága búcsúpercek jutottak
eszembe később is, amikor már öt
órája vártam, hogy sorra kerüljek
a Ben Gurion-on. Óriási tömeg
volt, az ünnep után mindenki igye-
kezett haza. Miközben csomag-
jaimon üldögéltem, feltűnt egy
nyolcgyerekes család (a sok kö-
zül). Az összes gyerek egyforma
pulcsit viselt, gondolom, hogy
könnyű legyen szemmel tartani
őket. Olyan muris látvány volt,
ahogy libasorban elvonultak előt-
tem. Utolsó voltam a sorban, így a
csoportvezetőknek nem kis izgal-
mat okozva 0,5 perccel indulás
előtt vonultam végig a fedélzeten,
megint csak nem kis feltűnést
keltve megjelenésemmel (lásd
fentebb!) a helyi utasok között.
Lehuppantam a helyemre. Amint
a levegőbe emelkedett a gép, vé-
giggondoltam a tapasztaltakat. És
miközben újra elszorult a torkom,
eszembe jutott, hogy milyen igaza
volt Prokob tanárnőnek, amikor
azt mondta nekem, hogy egy cél
beteljesülése új célokat szül…
igen… még visszajövök.

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN

Várakozás a Siratófal előtt



Jöttünk, láttunk, de azért örültünk, hogy végre hazaér-
tünk. Félreértés ne essék, ezen sorokat nem a becsmérlés,
vagy a panasz szándéka vezeti, ám kétségtelen, hogy isko-
lánk maroknyi küldöttségének nem kevés meglepetésben
volt része a messzi Dániában.

Egy borús szerda délután, buszon töltött „kiadós” alvás
után a már-már végeláthatatlannak tűnő utazásunk végéhez
érkeztünk. Leparkolván a Fyn szigetén található, Ringe vá-
rosbéli bentlakásos iskola előtt, az intézmény igazgatója,
„Fyn”, (akinek immáron talán sikerült helyesen leírnom a
nevét) a tavalyról már jól ismert titokzatos mosolyával, kis-
sé meglepődötten köszöntött bennünket. Meglepődöttségé-
nek oka, mint ahogyan azt elmondta érkezésünk időpontja
volt, ő ugyanis későbbre várt minket. A virágeső így elma-
radt, no de sebaj, gondoltuk, legalább gond nélkül megérkeztünk. Egyébként néhányunkban
felvetődött a gondolat, hogy ez a kedves igazgató nyilvánvalóan Fyn szigetéről kapta a nevét,
ám egy hetes látogatásunk végére ennek ellenkezőjén sem lepődtem volna meg, ugyanis ami a
furcsaságokat illeti, azokból nem volt hiány.Az első igazán szokatlan dolgot érkezésünk napján
tapasztaltuk, amikoris a szerintem meglehetősen finom vacsora után Fyn talán valamiféle zord,
északi humor szándéka által vezérelve, vagy talán az iskola mindenkire kiterjedő szigorát akar-
ván érzékeltetni, közös takarítása invitálta a magyar diákokat. Viccnek minden esetre elég rossz
volt, de legalább közelebbről is sikerült megismerkedni a dán vödörrel, partvissal, és nem utol-
só sorban a dán kosszal.(Ugyanolyan mint a magyar.)

Természetesen nem volt túlságosan megerőltető a feladat, ám valószínűleg senki nem gon-
dolta, hogy ennyire közeli betekintést fogunk nyerni a dán hétköznapokba.

Az iskola felszereltségét azonban, jó pár hazai intézmény megirigyelhetné:Aszobák közül
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A KRÚDY VISSZAVÁG
- avagy beszámoló iskolánk tanulóinak

dániai látogatásáról

A nemzeti lobogók igen nagy
számának hála, mindig tudtuk

hol vagyunk

Együtt dán, és magyar Szusszanás a koppenhágai parlamentben
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sokhoz külön zuhanyzó tartozott, és szinte
mindegyik korszerű számítógépekkel volt fel-
szerelve. Az intézményről magáról annyit ér-
demes tudni, hogy itt a szülők döntésétől füg-
gően egy, illetve két évet töltenek a diákok,
akik a kilenc általános iskolai osztály elvégzé-
se után kerülhetnek be egy ilyen, vagy ehhez
hasonló úgynevezett „továbbképző iskolába”.
Nem kötelező ilyen iskolába járni, azonban
Dániában szinte már szokássá vált az egy-két
év „efterskole” a középiskola megkezdése
előtt. Mint elmondták, ezen bentlakásos isko-
lák célja a fiatalok önálló életre való nevelése.
A ringei iskolában, emellett, a diákok kiemelt

óraszámban vesznek részt zene, illetve testnevelés órákon, melyekhez a feltételek maximá-
lisan biztosítottak.

Aközös programok közül kiemelném az Odensébe tett látogatást, ahol megtekintettük Dá-
nia egyik legnagyobb irodalmi alakjának,

Hans ChristianAndersennek szülőházát, és az azzal egybeépített múzeumot, ahol rengeteg
személyes tárgy, kézirat , és megannyi érdekesség (mint példáulAndersen rajzai) mellett még a
világhírű író-költő műfogsorát is szemügyre vehettük.

Más városokban is, ám kiváltképp Odense-ben igazi ünnepi hangulat uralkodott, ami nem
véletlen, hiszen idén 200 éve, hogy a közismert műmesék szerzője meglátta a napvilágot.

Odense után a fővárosba utaztunk, ahol szigorú biztonsági intézkedések után betekintést
nyertünk a dán parlamentbe, melynek épülete talán nem nyűgöz le minden látogatót, mégis
visszafogottságával, viszonylagos egyszerűségével jól tükrözi az általunk megismert Dániát
az életnek szinte minden területén. A parlamenti látogatást üdítő városnéző hajótúra követte,
melynek során a híres csatornákon keresztül körbehajóztuk Koppenhágát.

Ahétvégét családoknál töltöttük, ahonnan a társaság nagy része, köztük én is, felejthetetle-
nül kellemes emlékekkel tért vissza a kollégiumba. Nem hagyhatom figyelmen kívül azonban
néhány diáktársam esetét, akiknek elmondásuk szerint kifejezetten kellemetlen élményekben
volt részük. Nyilvánvalóan kiábrándító lehetett számukra, hogy csalódniuk kellett házigazdá-
ikban, ám talán valamiféle vigaszként szolgálhat az, hogy minden hátrányunk, és elmaradott-
ságunk ellenére bennünk, magyarokban talán még sokkal aktívabban élnek az olyan „felszí-
nes” dolgok, mint például a vendégszeretet.
A kollégiumban rendezett zenés búcsúest
hangulata viszont, azt gondolom mindenki
számára feledtetni tudta az esetleges kelle-
metlenségeket.

Mindent összevetve azt hiszem el lehet
mondani, hogy 2004-ben, és 2005-ben a Dá-
niával folytatott cserekapcsolat-program el-
érte a célját. Mind a dán, mind pedig a ma-
gyar diákoknak sikerült jobban megismerni a
másik országának kultúráját, teljesebb képet
kapva így egy ide-gen, és a saját nemzetéről.

Hory Gergely
6/4

Ez a fickó nekem gyanús…

A helyiek legtöbbjének vendégszeretetében
azonban nem csalódtunk, sőt…

KÜLKAPCSOLAT
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A DÖK és a leendő elsősök számára az első igazán „krúdys” élmény a Verébtábor. Ide 80
verebet vittünk el Sátoraljaújhelyre, és mind az 5 nap igen jó hangulatban telt el. Vicces felada-
tokat adtunk az elsősöknek, batikoltunk, fürödtünk a medencében, fociztunk kosaraztunk, Sá-
rospatakon kirándultunk, és utolsó este még egy kis bulira is futotta az erőnkből a tábortűz
után. Így a verebek megismerték egymást, összeszoktak, és úgy mehettek be a Krúdyba első
nap, hogy már elég sok embert ismertek.

Ezen a bizonyos 1-jén pedig számukra azzal kezdődött az év, hogy a szokottszeptember
módon, állomásokon keresztül végigvezettük őket az iskola legfőbb helyein. Ebben a hónap-
ban már elkezdődött a teremdekorációk elkészítése, és mindenki számára beindult az iskola és
a tanulás.

Október legnagyobb eseménye a Verébavató volt. Reggel a Krúdy környékén furcsa, für-
dőköpenybe öltözött emberek jelentek meg, és kicsit félve közeledtek az iskola bejáratához,
ugyanis itt a DÖK-ösök várták őket egy kis meglepetéssel, és mire a verebek elérték az iskola
bejáratát, már mindenkinek rúzsos volt az arca. Este pedig minden osztály előadta saját műso-
rát. A zsűri döntése alapján a 9.c lett az első, a 6/1 lett a második, és a 9.a és a 9.b lett holtver-
senyben a harmadik (egyébként tavaly is ez lett a végeredmény). A Év tanárnője Páll Csilla ta-
nárnő lett, az Év tanára pedig Gincsai Tibor tanár úr . Itt hirdették ki a DÖK Elnök választás
eredményét is: döntetlen Dávida Eszter és közöttem.Aztán az új szavazás után én kaptam meg
a lehetőséget, a DÖK irányítására. De vissza Verébavatóhoz. Az eredmények kihirdetése után
kezdetét vette a buli, ami nagyon jól sikerült.

Novemberben rock koncertet rendeztünk, ahol egy Led Zeppelin emlékzenekar, és a
Jazzekszerint játszott. Ebben a hónapban volt még egy ping-pong és egy csocsó kupánk, ahol a
kézügyességüket csillogtathatták meg a diákok. Ebben a hónapban egy kis kiránduláson vol-
tunk Mogyoróskán.

Decemberben újra volt Mikulásjárás, ahol a jó diákoknak cukrot hozott a fehér szakállú.A
DÖK ebben az évben is elment az árvaházba, ahova sikerült ajándékokat eljuttatnunk. Min-
denkinek köszönjük a hozzájárulást. A szünet előtti utolsó napon pedig karácsonyi műsort ad-
tak az iskola tanárai és diákjai, és újra volt karácsonyfánk is.

Idén sajnos nem volt lehetőségünk megrendezni a 24 órás kosármeccset, vi-januárban
szont tartottunk helyette egy diáknapot, ahol volt többek között egy 8 órás kosármeccs, filmve-
títések, Kreatív kuckó, ping-pong, és csocsó kupa.

Februárban azután újra eljött hozzánk Ámor, és közvetítette a szerelmes üzeneteket az
DÖK segítségével.

Márciusban az érdeklődést mértük fel a Diákbálra, amelyre eleinte sokan jelentkeztek, de
végül kevesen maradtak, így 1-jén este nem volt mulatság.április

Azért a bolondok napján minden osztály beöltözött egy-egy színbe.
Májusban újra megrendezésre került a Kerti party, amelyre ezúttal diákok is jöhettek, és

jöttek is szép számban, és a műsor is igen színvonalas volt.
Júniusban tartottunk egy kis kiállítást, ahol a festő rajzoló, verseket író krúdysok megmu-

tathatták társaiknak, hogy mire is képesek.Az év végén pedig rendeztünk még egy foci kupát is.
Az év összességében egészen jól sikerült a DÖK oldaláról nézve, de azért sajnos már a mi

iskolánkban is megjelentek a diákpasszivitás jelei. Ezért a DÖK jövőre nem tömegszórakozta-

DÖK napló 2004/2005
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tásra fog törekedni – ugyanis azt a diákok már mindenütt megkaphatják a város szórakozóhe-
lyein, így erre az iskolában erre már nincs igény –, hanem az értékek közvetítésére. Vagyis in-
kább kulturális rendezvényeket fogunk szervezni, még ha ez kevesebb embert is érdekel (bár
an-nál biztosan többet, mintha egy bulit szerveznénk).

Újfalusi László
10. A

Írjunk cikket a fiatalok problémáiról… Pia, cigi,
drogok? Oktatási rendszer, kétszintű érettségi? Pasik,
csajok? Szülők, bulik?

Élet?
Aki nem boldog, az szomorú? Akinek nincs barátja,

az magányos? Akinek van barátja, annak van barátja?
Mi a barátság? Mikor meghallgatják a hatalmas problé-
máimat? Mikor meghallgatom valaki problémáit, és
próbálok rá valami nagyon okosat mondani? Mikor az
élet nagy kérdéseiről vitatkozunk? Mikor jól érezzük
magunkat együtt? Mikor ott van valaki, ha szükségem
van rá? Mikor jól esik, hogy valakinek rám van szüksé-
ge? Mikor nincsenek titkaink egymás előtt?

Ki mit választ?
Azt hiszem, a barátság alapja a szeretet. Szeretet? Mi

a szeretet? Szeretlek, imádlak, megeszlek, kihánylak.
Szeretem az almás rétest. Persze hogy szeretlek, de most
le kell tennem. A szeretet, mint 8 betűs szó. Jazabaaaj…
hogy a jelentések elvesznek a szavakban.

Semmitmondunk. Sokat. Nagyon sokat. Miért kell mindent megmagyarázni? Miért nem
maradhatnak csodálatos és megmagyarázhatatlan dolgok? Amikre nem kell a válasz. Azt hi-
szem a szeretet számomra ilyen dolog. Vannak logikai alapjai, de sosem lehet egészen logikus.
Nem kellenek rezgések, amik befolyásolják az agyam, nem kell agy, csak lélek, nem kell defi-
níció, tudományos magyarázat.

Persze akkor lesz valakiből barát, akkor szeretek meg valakit, ha tudunk beszélgetni, van
közös érdeklődési körünk, segítünk egymásnak, nem hagyjuk egymást cserben, satöbbi…
Akitől már kaptam valamit, és kinek már adtam. De ez szerintem kevés a barátsághoz. Ezek
mind önző dolgok. Segítek, de te is segíts, meghallgatlak, de te is hallgass meg. Ez akárhogy is,
de mindenkiben ott van, a szeretet pedig „mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr”.Aszeretet levetkőzi az önzést. Vagy legalábbis minden igyekezetével azon van,
hogy sikerüljön neki.

Az ember sosem lehet igazán önzetlen, én így gondolom. Minél jobban szeret valakit, annál
jobban vágyik rá, hogy az a valaki is ugyanúgy szeresse őt. Jobban szeretni mindig megalázó.

Nem jobban és nem kevésbé, hanem pont ugyanúgy.
Szilvási Virág 10. D

Krúdyák-szemezgető

Megkérdeztük: Hogy vagy?...

A szerkesztő
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Verébtáborérzés

Ahogy lekászálódtam arról a 2. osztályú
személyvonatról, egyből szétáradt bennem
az a hamisítatlan „verébtábor-érzés” (igazá-
ból azt mondanám verébtábor-feeling, de
szerintem ezzel sokan nem lennének kibékül-
ve a szó angolszász eredetéből kifolyólag)
szóval abban maradok, hogy verébtábor-
fííling. Kompromisszum.

Akkor még nem tudhattam, hogy korai ez
a nagy elégedettség, mivel egy háromnegyed
órás túra előtt állok hegyre fel, ami még nem
is lett volna olyan nagy baj… Aztán tudato-
sult bennem, hogy ami kedves DÖK- elnö-
künk mobiltelefonos eligazítására vagyok
szorítkozva, aki egyből azzal kezdte, hogy „fordulj jobbra” ahelyett, hogy „fordulj balra”. De
hát minden megérte azért az érzésért… mikor a hátamra olvadt táskával és 40 szúnyoggal meg-
terhelve befutottam a Bázisra. A Krúdys Szellem egyből elém sietett egy nagy ölelésre. Vagy
legalábbis ezt éreztem…

Akkor már nagyban zajlottak a programok. Egészen pontosan a csapatösszeszokás.Azt hi-
szem, jogos elégedettséggel köszöntöttem újdonsült csapatomat, akik a „nyuszi-bőrből készült
hegedűtok” csapatnév és Kolumbia zászlója alatt hajóztak. Ha jól emlékszem éppen valami
nagyon beteges csapatkiáltáson dolgoztak… (…)

A verebek általános és szarvas hibája, hogy első krúdysként eltöltött estéjükön egy percet
nem aludnának, már csak a tradíciók miatt sem. Ez persze nekünk a nagyongonosz gonoszma-
nóknak csak előnyünkre válik az elkövetkező 3 éjszakán. (Zárójelben megjegyzem: höhö!) Te-
hát az első reggelen verebeink üdén és kipihenten ébredtek, naiv mit sem sejtéssel tekintve az
elkövetkező napok megerőltető fizikai és szellemi igénybevétele elé (…)

Este pedig, (hát nehogy már pihenjünk) az előző VT. hagyományteremtő példáját követve
nagy-nagy „róka-mókát” csaptunk. Az elnevezés egy bizonyos telkibányai veszett róka emlé-
két kívánja megőrizni, aki is elég nagy halálfélelmet váltott ki egyesekben tavaly… Tehát nagy
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volt a móka, tánc, kacagás, ahogy annak lennie kell. A fiatal fülek szoktak a jó zenéhez, min-
denki nagyban ropta Fenyő Miki örökzöldjeire. (…)

Úgy érzem ez a verébtábor is teljesítette küldetését, méghozzá nagy csillagos ötössel. És
azt hiszem, a Krúdys Szellem is jól érezte magát ezen a kis kiruccanáson, nem nagyon volt ide-
je unatkozni. „Mérgezte” a veréb-lelkeket, táplálta a tüzet, és velünk énekelt…

DÖK

* * *

DÖK-Szótár

Karacs Maci Vazzeg – Minden olyan alkalomra, amikor bármiről vagy bárkiről valamit feltét-
lenül mondani akarsz.

Gyiklandia –Agyikok országa
Gyiktátor – Gyiklandia uralkodója
Gikiszter – Gyiklandia különböző ügyeinek intézője.
Gyik – Gyiklandia polgárai
Gonosz Manó – Kis szervezetbe tömörült DÖK-ösök.
Róka Móka – Táncos, zenés mulatság a verébtábor ideje alatt, ahol verebek és DÖK-ösök

együtt mulatnak.
Susnyás – Olyan hely, ahol mindenféle növény nő egymás hátára. És nagyon gazos.
höhöhöhöhö karalábé – Ismételten egy semmi értelme kifejezés, általában találkozáskor vagy

csendtöréskor használjuk.

Verébavató

Délután bizonyos „játékos feladatokra” került sor CzékmanAttila vezetésével, aki nem ha-
zudtolta meg magát. Mindenki lefutotta a saját kis sinus görbéjét (…)

Eztán egy kisebb csoporttal a Kossuth tér felé vettük az irányt. Az „egy bot, egy kalap, egy
esernyő” kezdetű nótát „dúdolgatva halkan” (…) Azt hiszem, ekkor szerzett tudomást egész
Nyíregyháza arról, hogy nálunk verébavató van. A buszmegállótól a Kossuth szoborig ver-
senyt futottak a lelkes diákok, és bármilyen felsőbb utasítás nélkül énekelni kezdték a krúdys
indulót. Ezután következett pár kör békaügetés a szobor körül, majd egy igazi nagy-nagy Mici-
mackó teli torokból. Azt hiszem, itt lépte át a krúdys Szellem sugárzása a még megengedhető

paramétereket (…) És még hátra volt egy öle-
lés-gyűjtés. Töredelmesen bevallom, ez a Zrí-
nyiből lopott ötlet, nem villogni akarok vele, de
annyira jó, hogy nem lehetett kihagyni… Vere-
beink hatalmas lelkesedéssel ölelgették végig a
megrökönyödéstől megkövült, fejvesztve me-
nekülő, vagy éppen szélesen mosolygó néni-
ket, bácsikat, fiatalokat, gyerekeket, egyszóval
a jelenlévő békés polgárságot, nem kihagyva
persze se Gincsai tanár urat, se minket, sem pe-
dig egymást.

Ezután szednünk kellett a sátorfát, „otthon”
már vártak.
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Szerintem a műsorok is igazán jól sikerül-
tek. Tele kreativitással, lámpalázzal, vidám-
sággal – meg merem kockáztatni – szeretettel.
Egyszóval mindenféle benne volt, ami egy iga-
zánigazi verébavatóhoz kell.

Szerintem a buli is jól sikerült. Legalább is
aki eljött, és aki nem direkt azért jött, hogy a
száját húzogassa, az igazán jót tudott táncolni.
Együtt táncolni. A barátokkal, az ismerősök-
kel, vidáman… a Krúdyban. A rock részleg is
alkotott, legalább is amennyit hallottam belőle.

A Jurij mindenesetre hatalmas bulit csapott – a
hírnév kötelez.

Mindent összevetve nagyon jó kis veréb-
avatónak tartom ezt a 2004-eset, büszke lehet
magára a DÖK-vezetőség, és mindenki, aki
hozzáadott – munkát, zenét, pizzát, almalevet –
de legalább egy kis vidámságot a pénteki törté-
nésekhez.

Verebek! Régen láttam már ilyet. Le a ka-
lappal előttetek! Vagy inkább fel. Nem is be-
szélve a botról, meg az esernyőről, és előre,
hátra, oldalt, vissza…

Szellemidézés a könyvtárban
– avagy az idei Krúdy Prózamondó Verseny egy néző szemszögéből

Tudom, nem szép dolog, de múlthét csütörtökig szinte egyáltalán nem ismertem iskolám
névadóját. Addig, ha azt mondák Krúdy, mindig az aulában kirakott ké-

pek jutottak eszembe, amiken nem láttam mást, mint egy bajszos, fá-
radt, idős férfit. Na meg az a pár idézet tablókon, évkönyvekben.

Ezeken kívül annyit tudtam még róla, hogy a Szent István utcán
született.

Ennyi volt számomra Krúdy…
Előző nap, szerdán, a magyartanárnő „meghívta” a cso-

portomat a Krúdy Prózamondó Versenyre. Érdekelt a dolog,
egyrészt mert még nem voltam hasonló rendezvényen, más-
részt pedig egyik osztálytársam is indult, akire különösen kí-
váncsi voltam.

Prózamondó verseny lévén, gondolom, elsősorban az elő-
adás módján volt a hangsúly, én azonban nem arra figyeltem. A

versenyzők mögötti könyvespolc tetején lévő Krúdy arcképet
figyeltem. Volt ott több kisebb kép is, meg néhány száraz koszorú.

Az egész úgy volt berendezve, mint egy valóságos Krúdy-oltár. A
versenyzők pedig műveivel áldoztak előtte. Tekintetemet az oltárra
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szegeztem, fülemmel pedig figyeltem a szövegekre. Ahogy
Szindbád kalandjait hallgattam, kezdtem megérteni miért is
azonosította magát Krúdy a legendás hajóssal. Minden egyes
novellában más-más érzés, gondolat szigete mellett horgony-
zott le. S amint az egyik mű véget ért, új kalandok felé vette az
irányt. Az oltáron az arckép pedig egyre változott. Minden
egyes műben újabb oldaláról ismertem meg Krúdyt, így a portré
is mindig más arcot mutatott. Hol a fáradt, öreg, ifjúságát sirató
ember arcát, hol a kalandvággyal teli, naiv vidéki fiatalembert,
hol pedig a csalódott, fájdalmában édesanyjához menekülő fiút
láttam. Sok mindent le lehetett még olvasni arról az arcról, hisz
oly sokoldalú, kiismerhetetlen. Mégis, egy valamit végig látni
lehetett azon a képen: valami halvány mosolyt, életörömöt…

Hory Gergely
10. D

Április 1. (höhö)

Háááát….azt hiszem, idén nem remekelt különösebben senki. Bocsánat, csak a 10.B-sek re-
mekeltek. Szerintem a mi jó öreg Krúdy szobrunk már régen érezte magát ilyen színes egyé-
niségnek.

Nekem személy szerint nagyon hiányoztak a tanáriba zárt tanárok. Khm. Na nem azért. De
ilyenkor lehetne egy kicsit khm „mókázni”,
vagy valami.ADÖK ismét bevetette az elcsé-
pelt minden osztály egy színben „tréfát”. Vol-
tak ugyan páran, akik komolyan vették a fel-
adatot, de a nagy átlag elég lagymatagul állt
ehhez is. Nem is csoda. Lagymatag próbálko-
zásokhoz lagymatagul állnak a népek. Bez-
zeg mikor arról a hírhedt tizenkét pont felol-
vasásról volt szó, mindenki kitódult a fo-
lyosóra, mindenki együtt kiabált, mindenki
együtt nem ment órákra. És azóta is emle-
getjük. Na azért a 12.A-s fiúk most is hûek
voltak önmagukhoz, gondolok itt arra, hogy
3 üveg „Jager Maister”-rel rohangásztak ösz-
sze-vissza. Persze csak egyben volt igazi jé-
ger. Vagy ezzel már elkéstem?

Szóval úgy látom itt is jól megmutatkozott
az emberek ellangyosodása, a DÖK ellan-
gyosodása, az iskola ellangyosodása. Aki
nem ért velem egyet, nyugodtan írhat vita-
cikket. Igazán üdítõ lenne…

Szilvási Virág 10.D

AZ IFJÚSÁG LAPJAI



95

Mint minden év első DÖK gyűlésén, idén is
értesülhettünk az éves munkatervről. Ebben sok
egyéb mellett, egy nagyon jó ötletnek látszó bál
is szerepelt.

Úgy hirdettük meg, mint csak krúdys ren-
dezvényt, mégis rengetegen jeleztek vissza a kö-
vetkező napokban, hogy szeretnének jönni. Így
februárban nem féltünk elkezdeni az előkészüle-
teket. Az első feladat a résztvevők jelentkezése
volt. Azonban ez túl nagy falatnak bizonyult,
mert itt máris elakadtunk. A 200 fő-re tervezett

bálra 70 kedves krúdys diák jött volna el, akik túlnyomó több-
sége DÖK-ös volt. Így megbeszéltük, hogy mindenki hozhat

magával valakit.Alétszám így 80-ra nőtt.
A legnagyobb kifogás az volt, hogy nagyon sokba került, és a

szülők nem szerettek volna ennyi pénzt kidobni egy bálra (hát nem fu-
ra ez egy kicsit?).Az is igaz, hogy, ha ezek az emberek mind jelentkeztek volna, talán a költség
is kevesebb lett volna, bár azt hiszem, egy színvonalas este kellemes zenével, vacsorával és
tánccal igazán megér 2-3000 forintot. És a szülők, pedig nem hiszem, hogy inkább zülleni en-
gedik el péntekenként a gyerekeiket, mint egy bálra. Nade már mindegy, nincs bál, hanem va-
lószínűleg egy kisebb buli lesz szervezve helyette, csak az a kérdés mikor.

Azon talán a 20 DÖK-ösön kívül is lesz valaki…
Lakatos Dolóresz

10.B

Élt valamikor egy ember, aki ránk hagyta életmûvét (a
harminchét drámát és számos szonettet), melynek varázsa az
aktualitásban rejlik. Kevés bennük a történelmi-politikai
utalás, az eseményeket az emberi természet alakítja, ami az
évek, évszázadok múlásával sem változik. Örök vita, hogy
hogyan kell Shakespeare-t játszani (érdemben nem tudok
hozzászólni ehhez, hiszen hol láttam én még annyit, hogy
megalapozott véleményem legyen?!) A nyíregyházi Shake-
speare elõadások az utóbbi idõben igencsak megosztják a
közvéleményt. Sokan valóságos szentségtörésként élik meg

A bál?!

AZ IFJÚSÁG LAPJAI

SZÍNHÁZALUNK

Shakespeare aktualitása

– avagy Szeget szeggel!
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a történetek modern feldolgozását, pedig a
varázs pontosan abban rejlik, hogy a drá-
mák magukban hordozzák az „akár ma is
történhetett volna” hatást.

Térjünk rá konkrétan a tavaszi szünet
elõtt látott Szeget szeggel-re. Az elõadás
igazán különlegesen kezdõdik: égnek a vil-
lanyok, a függöny félig még le van enged-
ve, és sorban jönnek be a színészek. Néze-
lõdnek, beszélgetnek, zacskókat csörget-
nek… a közönség legnagyobb részének pe-
dig az a problémája, hogy csendben kell-e

már maradni, vagy ez még nem az elõadás? Számomra egy kedves, beavató jellegû játék – volt
már ilyen, talán emlékeztek a Vízkereszt matrózaira.Aztán – sokak megnyugvására – elkezdõ-
dik az igazi „színdarab”, és elrepül két és fél óra… Tetszett a merész õszinteség – a rendezõ nem
rejtette véka alá véleményét a kolostori életrõl
– gyakori a naturalista elemek alkalmazása –
levágott fej, ami az én felfogásomban nem csak
egy öncélú poén. A jelmezek sem a XVII. szá-
zad divatja szerint készültek, modernek a dísz-
letek és a kellékek is – plüssmaci, és a sokakat
annyira bosszantó piros távirányítós autó.

A történetet most nem részletezem, (el-
végre a legtöbben láttátok), legyen elég annyi,
hogy a legtisztább emberi érzésektõl kezdve a
legalantasabbakig megjelenik minden, ami egy
emberben lejátszódhat. Az emberek már akkor
is próbára tették egymást, a hatalommal való
visszaélés sem új keletû, a testvérek ugyanúgy
szerették egymást…Amû bonyodalma egy ba-
nális problémán alapul: egy fiatal szerelmest rajtakaptak kedvesével, az új kormányzó ezért, –
hogy példát statuáljon – halálra ítélte.A rendelet az emberi gyengeségen bukik meg, és Shake-
speare mûveiben „minden jó ha a vége jó”, a happy end sem marad el most sem.

Vígjáték ez a mai értelemben véve is, és
élvezhetõ, mert hozzánk is szól, nem csak
az író korának közönségéhez. Persze igé-
nyel egyfajta nyitottságot is (bár a rendezõ
a mûsorfüzetben valami olyasmit kér, hogy
ne próbáljunk mindent megérteni), de a be-
fogadó közeg fontos, és legalább lehetõsé-
get kapunk önálló gondolatok megfogal-
mazására, egyéni tanulságok levonására
azáltal, hogy nem csak a veretes szöveg lett
a nézõ szájába rágva.

Nádasi Eszter
10.D
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Üvegcipő

„Egy jó darabhoz szükség van egy átlagos
történetre, egy váratlan, rózsaszirmos befejezés-
re, leányregényeknél kicsit mélyebb érzelmekre,
és páratlan színészi alakításra. Valódi sikerhez
kell még egy õszinte író, és néhány igaz gondolat
is.”

Azt hiszem, volt egy esténk, aminek az emlé-
ke sokáig motoszkál majd valahol benn. Olyas-
miket játszottak el nekünk, amirõl egyébként
vagy nem merünk, vagy elfelejtünk beszélni.

Vajon többet ér-e a hírünk önmagunknál? A
gyalázat csak akkor éget, ha mások is megtud-
ják?Ahûtlen csak akkor megcsaló, ha nyilvános-
ságra jut a szégyen? A megcsalt tehát csak akkor
lesz magányos, ha megtudja a vétket? A hírünk
talán elõbb jár, mint mi, de meg kell tanulni néha
nem másoknak, nem a józan észnek, hanem csak
a szívnek élni. Ha mindig az ész döntene, talán
nem érne szégyen minket, és nem volnának csa-
lódásaink sem. De nem lennének boldog perce-
ink sem. Nem olyasféle boldogok, mint amilyen-
ben Karinthy hisz: szenvedés nélküli pillanatok,
hanem boldogság, amiért meg kell harcolni, és

meg kell tanulni szégyent hozó döntéseket is
hozni érte. Egy öntudatos nõnek, mint a da-
rabAdéljának, semmiféle átok nem fájna job-
ban, mint a szerelem. Õ tudta jól, hogy mire
számíthat, és tudatosan mondott le a boldog-
ságáról, így megtartván jó hírét. Nagyon félt
a csalódásoktól, és rettegett a szégyentõl.
Inkább élt volna szerelem és álmok nélkül,
minthogy a kínkeservesen kiharcolt tisztele-
tet elveszítse egy kitudódott vad szerelem,
vagy egy rossz házasság híre miatt. Azon ke-
vesek sorsát kapta az írótól, akik elé az eluta-
sított boldogságot újra odakínálja tálcán, de
választás nélkül az élet. Elfogadta, mert nem
tehetett mást, tudva-nyögve a szenvedély
hozta leendõ szenvedést is…

Irma alakja is mesélt, de az õ személyes
története egészen másképp szólt.

Vajon milyen egyetlen szeretõnek lenni?
Milyen egyetlen szeretettnek lenni?
Milyen egy által szeretettnek lenni?
Egy lány volt a tükre a világba kiáltott

kérdéseknek, aki úgy szerette a nem-szeretet-



tet, mint ahogy õt magát még soha senki. Érthetetlen varázs-
lattal láncolta õt a makrancos, minden bölcsnél tisztábban
látó szíve a hûséges szemû ideáljához. Talán bolond volt,
mert szenvedett és tûrt. Talán felnõttebb volt a felnõttnél is,
mert mert szeretni? Bolond volt, mert hitt a szerelemben, és
hitte, hogy örökké tart? Vagy máshogy nem is érdemes? Õ
mindenesetre csak így tudott, és ha képes is lett volna más-
hogy szeretni, nem tette volna, mert igaz volt. És az a szív,
ami tûrt, állta, hogy szorítsa, tépje a szerelem, nem bírta,
hogy a szeretettet becsapják. Mert nem volt gyáva szeretni…

Polonkai Éva
9. D
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Élvezd a csendet!

Élvezem a csendet
Így is megértjük egymást
Vágyom a rendet
A nagyobb varázst

Hallom a csendet
Gyönyörûen szól
Ehhez kaptam kedvet
A hangos szavaktól

Nézem a csendet
Sosem láttam még
Keresem a helyet,
Hol rátalálhatnék

Köszönöm a csendet
Minden megvan benne
Az itt kapható szeretet
Szavakkal más lenne

Fábián Tamás 11.D

Szeretnék…

Szeretnék egy könnycsepp lenni,
s szép szemedben megszületni,
végigfutni arcodon,
s meghalni az ajkadon.

Cseh Ákos Béla 9.C

Verselünk
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Most írok cikket a Krúdyákba.
Rajtam kívül nem, sokan csinálnak
ilyesmit. Persze másnak nem is lesz
belőle semmiféle baja, ha nem ír.
Hát akkor miért írnának? Miért se-
gítesz bárkinek megírni az iroda-
lom dolgozatát? Miért adod át an-
nak a néninek a helyet a buszon?
Miért szólsz rá arra, aki eldobja a
csikket a játszótéren? Miért moso-
lyogsz rá bárkire a folyosón?

Ilyeneket írok egy iskolaújság-
ba, amit nem nagyon olvas el senki,
mert miért is tenné, és nem is na-
gyon írnak bele, mert miért tennék,
de mégis van, mert lennie kell. És
szeretném, ha ez nem így lenne, de ez önmagában semmit sem ér.

És most ezt te, kedves olvasó elolvasod, mert te igen, igen megvetted, és azon töröd a fejed,
hogy miért kell ilyeneket írni bele, és miért is vetted meg 50 forintért. Én is ezen gondolkozom.

Régebben 48 volt. Igazából nem erről akarok írni, hanem arról, amit észrevettem.
Azt vettem észre, hogy mindenki éli a kis életét és egyre kevésbé van rá igény, hogy hé, csi-

náljunk már valamit, vagy majd itt maradunk délután és összedobjuk, vagy de jó lenne, ha ösz-
sze tudnánk hozni. Szépen lassan még a fáradhatatlan emberek is elfáradnak, megunják a fá-
radhatatlanságot, vagy csak elveszti az értelmét az ő szemükben is. Érthető. A naiv emberek
lassan belefáradnak abba, hogy bízzanak másokban, barátságos emberek belefáradnak abba,
hogy mindig ők legyenek a barátságosak, emberek, akik nevelni akartak másokat, adni vala-
mit, belefáradnak abba, hogy próbáljanak adni, olyanoknak, akik nincsenek vele tisztában,
hogy kapnak. Mi lesz, ha az összes fáradhatatlan elfárad, ha az összes naiv cinikussá válik, ha
egy álmodozó sem akar tovább álmodni, ha már senki nem vesz észre egy érdekes alakú bá-
rányfelhőt, ha az utolsó is megunja? Ha végül mindenki azt mondja, hogy inkább élem az én kis
életem. Minek tegyek bármit is?Akkor mi lesz?

Szilvási Virág
10. D

Csak
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PRO MEMORIA

KÉPES-LAPOK MAGUNKNAK

Verébtábor

Zászlófelvonás

Teljes
díszben

Megrakodva

Dök-ös kör

Lefelé a lejtőn
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PRO MEMORIA

Verébavató

Boszorkánykör

Ős-kezdet

Kiss csillagok háborúja

Célirányban

Hattyúpiramis
Esküszünk
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PRO MEMORIA

Karácsony

Karácsonyi
ének

El ne aludjék

Meghittség

Összehangzat
Vendéglátás
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PRO MEMORIA

Bál

Krúdy kupa

Így kell ezt Nyitótánc

Tombol-ára

Figurázunk

Megnyitó

Ismét hazai pályán

Na most A nagy dobás
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PRO MEMORIA

Garden Party

Az mi?
Jó étvágyat!

Kezdünk Az est háziasszonya

Gimesre hangolva

Csitrik

Kinek
fütyöl?

Épp
így
volt

Korpás Julis =
Corpus Iuris

Tűztánc (Nox)
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PRO MEMORIA

Ünnepi pillanatok

Március 15.

Október 23.
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PRO MEMORIA

Szalagavató
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PRO MEMORIA

Ballagás
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A TANÉV ESEMÉNYEI

2004. augusztus

15-19. Verébtábor
23. 9 Alakuló értekezlet00

23-25. Órarendkészítés
23 – szept. 01.

Szertárak előkészítése átadó leltár készítése a technika és rajz szertáraknál
26. 9 Szakmai továbbképzések00

26. 8 Osztályozó vizsgák, pótvizsgák, kibővített vezetői értekezlet00

27. 9 Nevelőtestületi nyitóértekezlet00

2004. szeptember

01. 7 Tanévnyitó ünnepély30

01. Első tanítási nap
Tankönyvek, ellenőrzők, diákigazolványok kiosztása
Baleset- és tűzvédelmi oktatás

09. 17 Tájékoztató a 6. és 8. osztályos tanulók számára induló30

előgondozó szakkörökről, beiskolázásról
10. Pályaválasztási tájékoztató anyagának elküldése

Osztályozó-, faktos-, szakköri naplók kitöltése, az elmúlt tanéviek leadása
Nyomtatványrendelés

15-ig Statisztikai adatok megküldése
17-ig Szociális kérelmek elbírálása (étkezési)
17-ig OKTV és egyéb tanulmányi versenyre való jelentkezések leadása
17-ig Munkaközösségi munkatervek elkészítése
20-tól Előgondozó körök indítása
24. Előrehozott osztályozó vizsgára való jelentkezések leadása
27. Iskolai sportkör közgyűlése
30-ig Tantermek dekorációjának elkészítése
30-ig Jelentkezés rajz és ének fakultáció előrehozott osztályozó vizsgájára
30-ig Tájékoztató az egészségfejlesztési programról

és a programba való bekapcsolódási lehetőségekről a szülők számára
30-ig Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségéről,

az ember felelősségéről a környezet megóvása érdekében
30-ig Jelentkezés a IV. Fajismereti vetélkedőre
30. 17 Összevont szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyamok számára00

30. 17 Szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyamosok számára30
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2004. október

04. Tantermek dekorációjának értékelése
06. Megemlékezés az aradi vértanúkról
08. Verébavató (disco)
14. 17 Összevont szülői értekezlet a felsőbb évfolyamok számára (ebédlő)00

14. 17 Szülői értekezlet a felsőbb évfolyamok számára30

21. 08 Filharmónia előadás20

21. 10 Krúdy Prózamondó Verseny00

21. Megemlékezés Krúdy Gyula születésnapjáról
22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
28. 15 Megbeszélés a munkaközösség vezetőkkel00

28. – nov. 5. Utazás Angliába
29-ig Felvételi tájékoztató elküldése a jegyzőnek
29. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
30-ig Ingyenes tankönyvet igénylők felmérése a 2005/2006-os tanévre
30-ig KT választás szabályzatának felülvizsgálata, korrekciója (IMIP)
30-ig Kapcsolatfelvétel a Városüzemeltetési KHT.-vel

A szelektíven gyűjtendő hulladék elszállításának szervezése

2004. november

02-05. Őszi szünet
06. Szalagavató
08. Szünet utáni első tanítási nap
11. Előrehozott írásbeli osztályozó vizsgák
11. 17 Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8.osztályos tanulók és szüleik számára30

18. Előrehozott szóbeli osztályozó vizsgák
18. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
25. 08 Filharmónia előadás20

25. Nevelési értekezlet
26. Led Zeppelin emlékkoncert
30-ig Közalkalmazotti Tanács választása
30-ig Ingyenes tankönyvet igénylők névsorának elküldése a fenntartónak
30-ig OKÉV felmérés a kétszintű érettségi vizsgákra jelentkezésekről
30-ig Drogkoordinátori képzés tantestület részére
30-ig Tanulóifjúság figyelmének felhívása a szelektív hulladékgyűjtésre
30-ig IV. Fajismereti vetélkedő megrendezése

2004. december

01. AIDS Világnap vetélkedő
02. 17 Fogadóóra00

06. Télapó járás
10-ig Hatosztályos jelentkezési lapok beadása
18. 10 Karácsonyi ünnepély00

A TANÉV ESEMÉNYEI
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18. Az év utolsó tanítási napja (szombat)
18. Árvaházi gyerekek meglátogatása
20-31. Téli szünet
30-ig A szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatainak elemzése

2005. január

03. Első tanítási nap
14-ig Jelentkezés az emelt szintű érettségire
19. 15 Osztályozó konferencia00

20. DÖK nap, tanítás nélküli munkanap
21. Félévi zárás-adminisztráció, tanítás nélküli munkanap
21. Az első félév utolsó napja
21-ig Tantárgyfelosztás tervezet leadása
22. Alapítványi bál
27. – febr. 10-ig A végzős osztályokban az érettségivel,

továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatás
28-ig Statisztikai adatok elkészítése
28-ig Tankönyvrendelés egyeztetése, leadása
28. Írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos tagozatra jelentkezőknek
28-ig A tanulók értesítése a tanulmányi eredményekről

2005. február

03. Pótfelvételi a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek
03. Félévi tantestületi értekezlet
05-11 Sítábor
10. Tanítás nélküli munkanap

Kétszintű érettségi előkészületi-egyeztetési munkái
11. Munkaszüneti napon végzett munka miatti szabadnap
11. Érettségi jelentkezési lapok leadása
14. Valentin napi diákprogram
15. Érettségi jelentkezések elküldése az OKÉV-nek
18. A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának beérkezése
21-ig Felvételi jelentkezési lapok ellenőrzése 12. osztályosoknak
24. 14 órától  Írásbeli felvételi az általános tantervű osztályba
25. 11 órától és 12   órától30

Írásbeli felvételi a biológia és matematika tantervű osztályba
A felvételt követő 3. munkanapon betekintés a dolgozatokba

25. Kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés
25-ig Érettségi jelentkezések elküldése az OKÉV-nek

2005. március

A TANÉV ESEMÉNYEI
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03. 17 Szülői értekezlet30

04. Pótfelvételi a négyosztályos gimnáziumi osztályokba
10. 8 Filharmónia előadás20

11. Megemlékezés március 15-éről
15. Kosárlabda találkozó volt krúdysokkal a Krúdy Kupa keretében
19. Tanítási nap 2005. március 14-e ledolgozása
23. Szünet előtti utolsó tanítási nap
24-29. Tavaszi szünet
30. Szünet utáni első tanítási nap

2005. április

08-13. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
15. Végleges felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak
16. Megemlékezés a holokausztról
21. 15 Nevelési értekezlet (tervezet)00

21. 17 Fogadóóra00

22-27. Az általános iskolából felvett tanulók kiértesítése
22. Megemlékezés a Föld világnapjáról
28. 8 Filharmónia előadás20

28. Negyedikes búcsúztató
30-ig Egészségfejlesztési-nevelési órák minden osztályban havonta 1 alkalommal
30-ig Kortárs segítő képzés az ÁNTSZ egészségnevelői vezetésével
30-ig Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetésének elméleti előkészítése

2005. május

05. 15 Osztályozó értekezlet a végzősöknek00

06. Utolsó tanítási nap a végzősöknek
07. 9 Ballagás00

09. A végzős évfolyam bizonyítványainak, naplóinak,
anyakönyveinek lezárása, statisztikai adatok leadása

09. 8 Magyar érettségi írásbeli00

10. 8 Matematika írásbeli érettségi00

11. 8 Történelem írásbeli érettségi00

12. 8 Angol nyelv írásbeli érettségi00

13. 8 Német írásbeli érettségi00

17-30-ig Választható érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái
28. Megemlékezés a Madarak és fák világnapjáról
31. Dohányfüst mentes világnap

Egészségnap szervezése a szülőkkel – Drogprevenciós program

2005. június
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03. Kerti party
08. Betekintés a 12. A. és a 12. B írásbeli érettségi dolgozataiba
09. Betekintés a 12. C és a 12. D írásbeli érettségi dolgozataiba
08-10-ig Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
13-14-ig Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
13. A 12. A és a . 12. B osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
14. A 12. C és a 12. D osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
15. Utolsó tanítási nap
15. 15 Tanév végi osztályozó értekezlet00

20. 8 Beiratkozás00

20-21-22. A 12. A. és a 12. B osztály szóbeli érettségi vizsgája
23-24-25. A 12. C, 12. D osztály szóbeli érettségi vizsgája
30. 9 Évzáró ünnepély00

30. 10 Tanévzáró értekezlet00

2005. július

01. Tantestületi kirándulás

2005. augusztus

15-19. Verébtábor – Sátoraljaújhely
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VERSENYEREDMÉNYEK
2004/2005-ÖS TANÉV

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

Angol nyelv

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Kocsis Adrián 12.D
Szabó Gergely 12.D
Vaszkun Gábor 12.D
Koncz Gábor 11.A
Csikai Barna 11.A
Tóth Enikő 11.A
Szepesi Gábor 11.A felkészítő tanáruk: Vass Mihályné

Blázsik Réka 11.C
Komor Bence 11.C
Nagy Éva 12.C
Imri Gábor 12.C
Szoóh Gabriella 11.C felkészítő tanáruk: Rák Tiborné

Szigeti Lilla 11.D
Bartha Péter 11.D
Szilágyi Ádám 11.D
Márkus Barbara 11.D felkészítő tanáruk: Kajatin Béla

A második fordulóba jutott:
Hory Dávid 12.D
Bégányi Dániel 12.B
Kótyuk Gergely 12.D felkészítő tanáruk: Vass Mihályné

Történelem

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Balla Gergely 11.A
Pálhalmi Orsolya11.A

A második fordulóba jutott:
Hory Dávid 12.D felkészítő tanáruk: Tar Ferenc
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Biológia

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Alexa Ildikó 11.D
Négyesi Márk 11.B
Törőcsik Szilvia 11.C
Kató Simon 11.B felkészítő tanáruk:  Gergely Tibor

Hegedűs János 12.B
Kovács Krisztina 12.B
Leövey Kolos 12.D
Rácz Emese 12.B
Szabó József 12.B
Novotni Orsolya 12.B
Balogh Dénes 12.C
Répánszki Anita 12.C
Galbóczi Erika 12.B
Hollós Enikó 12.B
Szabó Gyula 12.B
Fazekas Ilona 12.B
Lukács Adrienn 12.C
Kisgáti Erika 12.B felkészítő tanáruk: Vad Mária

A második fordulóba jutott:
Bégányi Dániel 12.B
Béres Edit 12.B
Hegedűs Mónika 12.B
Mihalik Noémi 12.D
Mátyás lászló 12.B
Mult Észter 12.B
Tisza Éva 12.B felkészítő tanáruk: Vad Mária

Kémia

A második fordulóba jutott:
Bégányi Dániel 12.B
Béres Edit 12.B felkészítő tanáruk: Vad Mária

Német nyelv

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Ködmön Éva 12.D felkészítő tanára: Barcziné Holló Zsuzsa
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Informatika II., – programozás kategória

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Koselák Mihály 12.A
Vaszkun Gábor 12.A felkészítő tanáruk: Keresztessyné Takács Mária

Az országos döntőbe jutott:
5-8. Kótyuk Gergely  12.D felkészítő tanára: Gergely Tiborh.

Informatika I., – alkalmazói kategória

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Pálosi László 12.A
Vaszkun Gábor 12.D
Horváth Arián 12.D felkészítő tanáruk:  Keresztessyné Takács Mária

A megyei fordulóba jutott:
Fekete Sándor 12.A
Farkas Péter 12.A felkészítő tanáruk:  Keresztessyné Takács Mária

Matematika

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Fábri Attila 12.D felkészítő tanára: Dr. Molnár Zoltán
Tajdi Bence 11.A felkészítő tanára: Konczné Végh Leona

A második fordulóba jutott:
Kótyuk Gergely 12.D felkészítő tanára: Dr. Molnár Zoltán
Lukucz Balázs 12.A felkészítő tanára: Koncz István
Koncz Gábor 11.A
Kórik Zoltán 11.A felkészítő tanáruk: Tóth István

Fizika

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Spisák Tamás 12.A felkészítő tanára: Koncz István
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Országos szervezésű versenyek

Arany Dániel matematikaverseny

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Balázsi Péter 10.A
Polonkai Éva 9.D felkészítő tanáruk: Ákos Zsuzsanna
Szabó Péter 10.A felkészítő tanára: Koncz István
Lipcsei Gábor 9.A
Pálóczi István 9.A
Molnár Dániel 9.A
Szabó Szilárd 9.A felkészítő tanáruk: Dr. Molnár Zoltán
Ősz Edina 9.C felkészítő tanára: Háhn Ferenc

Kalmár László matematikaverseny

A megyei fordulóba jutott:
4. Kiss Gergő 7.Dh.
8. Kukucska Péter 7.Dh.
9. Kapu Tibor 7.Dh.
10. Vén Péter 7.Dh.

Bíró Zoltán 7.D felkészítő tanáruk: Gincsai Tibor

7. Fehér Zsolt 8.Dh.
8. Buzga Viktor 8.Dh.
9. Gombkötő Ádám8.D felkészítő tanáruk: Konczné Végh Leonah.

Az országos döntőbe jutott:
Molnár Boglárka 8.D felkészítő tanára: Konczné Végh Leona
Tárczy Tamás 7.D
Pólya Málna 7.D felkészítő tanáruk:  Gincsai Tibor

Zrínyi Ilona matematikaverseny

A megyei fordulóba jutott:
1. Pólya Málna 7.Dh.
3. Kukucska Péter 7.Dh.

Tárczy Tamás 7.D felkészítő tanáruk:  Gincsai Tibor

Buzga Viktor 8.D
Molnár Boglárka 8.D
Fehér Zsolt 8.D
Lukács Péter 8.D
Pregh András 8.D felkészítő tanáruk: Konczné Végh Leona
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Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny

Az országos összesített rangsorban:
8. Molnár Boglárka 8.D felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.

Irinyi János Kémiaverseny

A megyei fordulóba jutott:
Tóth Luca 10.B felkészítő tanára:  Balogh Istvánné

Az országos döntőbe jutott:
5. Sipeki Sándor 9.Ah.
4. Bugir Zoltán 9.B felkészítő tanáruk:  Oláh Krisztinah.

Kovács Tamás 10.B felkészítő tanára:  Balogh Istvánné
Róka Eszter 9.B felkészítő tanára:  Oláh Krisztina
Paragh Gábor 10.A felkészítő tanára:  Chriszt Gyula

Curie kémia emlékverseny

A megyei fordulóba jutott:
Proszenikov Anita 9.B
Daróczi Natália 9.B
Emri Péter Soma 10.B felkészítő tanáruk:  Oláh Krisztina
Törköly Tamás Máté 8.D
Tóth Péter Ádám 8.D felkészítő tanáruk:  Balogh Istvánné

Az országos döntőbe jutott:
1. Sipeki Sándor 9.Ah.

Róka Eszter 9.B
Esze Regina 11.B felkészítő tanáruk:  Oláh Krisztina

Hevesy György Országos Kémiaverseny

A megyei fordulóba jutott:
Buzga Viktor 8.D felkészítő tanára:  Balogh Istvánné

Gordiusz matematikaverseny

A megyei fordulóba jutott:
2. Koncz Gábor 11.A felkészítő tanára: Tóth Istvánh.
2. Mirkó Zsolt 10.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.
2. Sipeki Sándor 9.A felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
3. Balázsi Péter 10.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsannah.
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3. Kótyuk Gergely 12.D felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
3. Lengyel László 11.A felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.
4. Hajzer Gábor 10.D felkészítő tanára:  Háhn Ferench.
4. Molnár Dániel 9.A felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
4. Pálhalmi Orsolya11.A felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.
4. Tóth József 12.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsannah.
5. Fábri Attila 12.D felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
5. Ősz Edina 9.C felkészítő tanára:  Háhn Ferench.
6. Kiss Zsolt 9.A felkészítő tanára:  Hamvasné Balogh Anikóh.
6. Spisák Tamás 12.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsannah.
6. Újfalusi László 10.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.
7. Kukucska Gergő 10.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsannah.
9. Bálint Márton 12.D felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
9. Zalatnay Zsolt 10.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.
10. Szabó Péter 10.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.
10. Szita László 12.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsannah.
10. Tajdi Bence 11.A felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.
11. Lippai Gábor 9.A felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
11. Szőköl Borbála 11.A felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.

Fehér Mirjam 9.D felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna
Krajnyák Péter 10.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna
Mészáros István 11.A felkészítő tanára:  Konczné Végh Leona
Ravasz László 12.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna
Csoma Anikó 12.C felkészítő tanára: Tóth István
Kazinczi Ferenc 10.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna
Paragh Gábor 10.A felkészítő tanára:  Koncz István
Andorkó Gábor 10.A felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna
Pálóczi István 9.A felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltán

Az országos döntőbe jutott:
4. Lukucz Balázs 12.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.

Kórik Zoltán 11.A felkészítő tanára: Tóth István

Varga Tamás Matematika Verseny

A megyei döntőbe jutott:
Pólya Málna 7.D Molnár Boglárka 8.D
Tárczy Tamás 7.D Buzga Viktor 8.D
Bíró Zoltán 7.D felkészítő tanáruk:  Konczné Végh Leona
Vén Péter 7.D
Kiss Gergő 7.D
Kukucska Péter 7.D
Kapu Tibor 7.D

felkészítő tanáruk:  Gincsai Tibor

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

119



Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Megyei fordulóba jutott:
1. Molnár Tímea 7.Dh.
2. Rábai Valéria 8.Dh.
2. Balázsi Péter 10.Ah.
2. Máté Kinga Virág 7.D felkészítő tanáruk:  Kalydy Zsuzsah.

Német Nyelvi Verseny

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Garai Márta 8.D
Bojti István 8.D felkészítő tanáruk:  Huszti Györgyné

Angol Nyelvi Verseny

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Pólya Málna 7.D
Czeglédi Fruzsina 7.D felkészítő tanáruk:  Dobró Tünde

Gazda Kristóf 8.D
Tóth Péter 8.D felkészítő tanáruk:  Kajatin Béla

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny

Az országos döntőbe jutott:
15. Pólya Málna 7.D felkészítő tanára:  Keresztessyné Takács Máriah.

Jedlik Ányos Fizikaverseny

Az országos döntőbe jutott:
Pólya Málna 7.D felkészítő tanára:  Ákos Zsuzsanna

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetséggondozó Fizikaverseny

Az országos döntőbe jutott:
3. Hullár Dávid 9.A felkészítő tanára:  Dr. Molnár Zoltánh.
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Kitaibel Pál Biológiaverseny

A megyei fordulóba jutott:
Sajben Zsuzsa 9.B felkészítő tanára:  Sallai Judit
Fülöp Norbert 10.B
Tóth Luca 10.B
Kovács Tamás 10.B felkészítő tanáruk:  Gergely Tibor

Az országos döntőbe jutott:
Árokszállási Anikó 10.B
Szödényi Annamária 10.B felkészítő tanáruk:  Gergely Tibor
Végső Barbara 9.B
Bor Mihály 9.B felkészítő tanáruk:  Sallai Judit

Magyarok Nemzetközi Matematikai Diákolimpiája

2. Lukucz Balázs 12.A felkészítő tanára:  Koncz Istvánh.

Alapműveleti matematikaverseny

a döntőben
8. Molnár Boglárka 8.D felkészítő tanára:  Konczné Végh Leonah.

Megyei Szervezésű versenyek

Gregor Mendel genetikaverseny

Továbbküldhető dolgozatot írt:
Keresztessy Tünde 12.D
Balogh Dénes 12.C

A megyei döntőbe jutott:

Biológia tagozatosok közül:
1. Béres Edit 12.Bh.
2. Rácz Emese 12.Bh.
3. Hegedűs Mónika 12.Bh.
4. Bégányi Dániel 12.Bh.
5. Lakatos István 12.Bh.
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A biológiát alapórában tanulók közül:
3. Leövey Kolos Péter 12.Dh.
4. Mihalik Noémi 12.Dh.
5. Baranyai Beáta 12.A felkészítő tanáruk: Vad Máriah.

6. Bencze Gabriella 11.C felkészítő tanára:  Gergely Tiborh.

Kabay János Biológia Emlékverseny

A megyei döntőbe jutott:

Biológia tagozatosok közül:
1. Németh Zoltán 10.Bh.
2. Kató Simon 10.Bh.
2. Kozslai Péter 10.Bh.
3. Négyesi Márk 10.B felkészítő tanáruk:  Gergely Tiborh.

A biológiát alapórában tanulók közül:
2. Alexa Ildikó 11.Dh.
4. Törőcsik Szilvia 11.Ch.

Bartha Péter 11.D
Nagy Ádám 11.D
Agócs Éva 11.C felkészítő tanáruk:  Gergely Tibor

Ambrózy Géza matematikai verseny

a döntőn elért elyezésekh

A matematikát alap óraszámban tanulók között
1.díj Pólya Málna 7.D
2.díj Tárczy Tamás 7.D
13. Kukucska Péter 7.Dh.
15. Bíró Zoltán 7.D felkészítő tanáruk:  Gincsai Tiborh.

2.díj Buzga Viktor 8.D
2.díj Molnár Boglárka 8.D felkészítő tanáruk:  Konczné Végh Leona

1.díj Ősz Edina 9.C felkészítő tanára:  Háhn Ferenc

1.díj Tóth Brigitta 9.D
2.díj Szathmári Eszter 9.D
2.díj Blázsik Márta 9.D
3.díj Polonkay Éva 9.D felkészítő tanáruk:  Ákos Zsuzsanna

1.díj Hajzer Gábor 10.D felkészítő tanára:  Háhn Ferenc
3.díj Pásztor József 10.C felkészítő tanára:  Konczné Végh Leona
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2.díj Ködmön Éva 12.D
2.díj Fábri Attila 12.D
3.díj Gashitz Ágnes 12.D felkészítő tanáruk:  Dr. Molnár Zoltán

A matematikát emelt óraszámban tanulók között
2.díj Molnár Dániel 9.A
3.díj Sipeki Sándor 9.A
6.h. Pálóczi István 9.A
11.h. Vinnai Attila 9.A
12.h. Pősze Gábor 9.A
14.h. Bodnár Mihály 9.A felkészítő tanáruk:  Dr. Molnár Zoltán

1.díj Kukucska Gergő 10.A
2.díj Kazinczi Ferenc 10.A
3.díj Andorkó Gábor 10.A
8.h. Balázsi Péter 10.A felkészítő tanáruk:  Ákos Zsuzsanna

2.díj Zalatnay Zsolt 10.A
3.díj Újfalusi László 10.A
7.h. Szabó Péter 10.A
9.h. Veréb Szabolcs 10.A
10. Mirkó Zsolt 10.Ah.
11. Paragh Gábor 10.Ah.
12. Szilvai László 10.A felkészítő tanáruk:  Koncz Istvánh.

1.díj Koncz Gábor 11.A
2.díj Kórik Zoltán 11.A felkészítő tanáruk: Tóth István

3.díj Krómer Péter 11.A
3.díj Szőköl Borbála 11.A
6. Tóth Enikő 11.Ah.
7. Tajdi Bence 11.Ah.
8. Lengyel László 11.Ah.
11. Pálhalmi Orsolya11.Ah.
13. Mészáros István 11.A felkészítő tanáruk:  Konczné Végh leonah.

1.díj Lukucz Balázs 12.A felkészítő tanára: Koncz István

2.díj Tóth József 12.A
3.díj Spisák Tamás 12.A
9. Szita László 12.Ah.
13. Varga Gergely 12.A felkészítő tanáruk:  Ákos Zsuzsannah.
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2004.09.21-23. Városi Atlétikai Diákolimpia

1. hely
Veczán Éva 9.d V. kcs. magasugrás 130 cm
Szigeti Lilla 11.d VI. kcs. 800 m 2:48.4
Dobány Máté 12.a VI. kcs. 200 m 23.7

2. hely
Komlóssy Krisztina  9.d V. kcs. 1500 m 6:19.6
Szigeti Lilla 11.d VI. kcs. 400 m 72.1
Zsoldos Máté 12.a VI. kcs. súlylökés 11.87
Bálint Márton 12.d VI. kcs. 3000 m 10:23.6

Leány gerely csapat 18.11
(Székely Zsófia 11.d, Raska Katalin 11.d, Pálhalmi Orsolya 11.a, Baranyi Beáta 12.a)

Leány magasugrás csapat 122.5
(Jenei Dóra 11.d, Veczán Éva 9.d, Bornemisza Anna 9.d,
Polányi Edit 9.d, Gucsa Magdolna 9.d)

Fiú vágtaváltó 2:14.6
(Csócsics Máté 12.a, Hraskó János 9.b, Dobány Máté 12.a, Spisák Tamás 12.a)

Fiú távolugró csapat 524
(Csócsics Máté 12.a, Dobány Máté 12.a, Spisák Tamás 12.a,
Balázs Péter 12.d, Hraskó János 9.b)

3. hely
Jenei Dóra 11.d V.kcs. magas 125 cm
Székely Zsófia 11.d V.kcs. gerely 23.52
Dobány Máté 12.a VI.kcs. 100 m 11.5
Spisák Tamás 12.a VI.kcs. 400 m 55.9
Szakács Milán 11.c VI.kcs. 3000 m 10:51.2
Sztercsa Tamás 10.b V.kcs. 800 m 2:23.5

Leány Vágtaváltó 2:46.4
(Baranyi Beáta 12.a, Szigeti Katinka 9.c, Czuczku Ágnes 10.b, Szigeti Lilla 11.d)

Fiú súlylökő csapat 10.17
(Veczán László 12.a, Szakmáry F. Dániel 10.a, Molnár Tamás 11.a,
Czomba Csaba 11.a, Szamalovits Tamás 11.a)

Fiú 4x1500 m 20:15.6
(Sztercsa Tamás 10.b, Szakács Milán 11.c Bálint Márton 12.d, Fábián Tamás 11.d)

SPORTEREDMÉNYEK 2004/2005
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2004.09.30. Megyei Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság

2. hely
Fiú távolugró csapat 576.75
(Spisák Tamás 12.a, Dobány Máté 12.a, Balázs Péter 12.d,
Polyák Norbert 11.c, Hraskó János 9.b)

Fiú súlylökő csapat 10.94
(Molnár Tamás 11.a, Czomba Csaba 11.a, Hudák Károly 11.b
Szakmáry F. Dániel 10.a, Polyák Norbert 11.c)

3. hely
Leány magasugró csapat 128.75
(Veczán Éva 9.d, Bornemisza Anna 9.d, Gucsa Magdolna 9.d,
Jenei Dóra 11.d, Székely Zsófia 11.d)

Leány gerelydobó csapat 20.60
(Székely Zsófia 11.d, Raska Katalin 11.d, Farber Eszter 11.d
Jenei Dóra 11.d, Pálhalmi Orsolya 11.a)

Fiú 4x1500 m 19:27.8
(Sztercsa Tamás 10.b, Szakács Milán 11.c,
Bálint Márton 12.d, Fábián Tamás 11.d)

Fiú vágtaváltó 2:11.2
(Hraskó János 9.b, Dobány Máté 12.a, Fábián Tamás 11.d, Spisák Tamás)

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

A leány atlétacsapat tagjai a dobogón
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2004.10.05. Városi Futócsapatbajnokság

100 m Szigeti Katinka 9.c 14.2 Tóth Bernard 10.d 12.3
Baranyi Beáta 12.a 14.5 Csócsics Máté 12.a 12.9

200 m Martinovszky Fruzsina  9.d 30.1 Hraskó János 9.b 23.9
Bihari Gabriella 11.d 34.7 Dobány Máté 12.a 24.2

400 m Czuczku Ágnes 10.b 70.8 Greksza Balázs 10d 65.1
Romanko Daniella 11.d 72.3 Spisák Tamás 12.a 56.1

800 m Komlóssy Krisztina 9.d 2:52.0 Sztercsa Tamás 10.b 2:20.9
Szigeti Lilla 11.d 2:49.1 Fábián Tamás 11.d 2:08.1

1500 m Palásti István 10.c 4:45.8
Bálint Márton 12.d 4:40.6

3000 m Komor Szilárd 9.b 11:16.6
Szakács Milán 11.c 10:19.3

4x100 m 58.3 47.9
(Baranyi Beáta, Martinovszky Fruzsina (Tóth Bernard, Dobány Máté
Czuczku Ágnes, Szigeti Katinka) Csócsics Máté, Hraskó János)

4x400 m 5:15.0 3:48.2
(Komlóssy Krisztina, Szigeti Katinka (Palásti István, Bálint Márton
Bihari Gabriella, Szigeti Lilla) Fábián Tamás, Spisák Tamás)

Összesítésben: 84 pont 2.hely 112 pont 1.hely

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

A futófiúk a
dobogó
tetején
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2004.09.25. Megyei Duatlon Diákolimpia

1. helyezett: Komlóssy Krisztina 9.d
Szakács Milán 11.c

3. helyezett: Komlóssy Ádám 9.c

2004.10.09. Országos Duatlon Diákolimpia – Kunmadaras

14. helyezett Komlóssy Ádám 9.c
16. helyezett Komlóssy Krisztina 9.d
20. helyezett Szakács Milán 11.c

2004.10.14. Atlétikai Országos Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság –
Budapest

6. helyezett: 579.25Fiú távolugró csapat
Spisák Tamás 12.a 502
Balázs Péter 12.d 529
Dobány Máté 12.a 560
Polyák Norbert 11.c 603
Hraskó János 9.b 625

11. helyezett: 2:11.71Fiú vágtaváltó
(Tóth Bernard 10.d, Dobány Máté 12.a
Hraskó János 9.b, Spisák Tamás 12.a)

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

A fiú vágtaváltóban
Hraskó János fut
a 2. helyen.
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2004.10.15. Zrínyi kupa leány röplabda torna

3. hely: Arany – Krúdy 2:0
Zrínyi – Krúdy 2:1
Krúdy – Kölcsey 2:0

2004.11.18. A Városi Diáksport Egyesület Közgyűlése.

„Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetést kapott: Berta Csaba 10.d
Elismerést kapott: Pótor Zsolt 12.a

Liptai Zétény 12.c
Fábián János testnevelő tanár

A gimnáziumok közötti pontverseny végeredménye:
1. Kölcsey F. Gimnázium 4906 p.
2. Krúdy Gy. Gimnázium 3986 p.
3. Zrínyi I. Gimnázium 3082 p.

2004.11.18. Zay Kupa Leány Röplabda Torna.

Zay – Krúdy 3:0
Krúdy – Sipkay 2:0
Arany – Krúdy 2:1

2005.01.24. Megyei VI. kcs. Leány Röplabda Diákolimpia

Zay – Krúdy 3:0
Krúdy – Sipkay 3:0
Sipkay – Krúdy 0:3
Krúdy – Zay 0:3
Vasvári – Krúdy 3:0
Krúdy – Zrínyi 3:0

A csapat tagjai:3. helyezett
Bernáth Réka 11.b Reha Ágnes 9.d
Raska Katalin 11.d Szakács Krisztina 8.d
Székely Zsófia 11.d Ferenczi Mónika 8.d
Ladányi Lilla 10.c Minya Réka 8.d
Birtók Lili 9.a Magyar Timea 8.d
Gulácsi Marietta 9.d Varga Nikoletta 8.d
Gucsa Magdolna 9.d Karácsonyi Györgyi 8.d
Kerekes Nóra 9.d Czeglédi Fruzsina 7.d
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2004.12.09. Krúdy Kosárlabda Kupa

Leány Krúdy – Újfehértó Bajcsy 82:28
Fiú ÉVISZ – Krúdy

Krúdy – Tiszaújváros Eötvös Gimnázium

2005.01.18. Megyei Úszó Diákolimpia

1.hely Szakács Milán  11.c A” kat. 100m pillangó = 1:22.16
3.hely 100m gyors = 1:05.34

2005.01.18. Megyei Kosárlabda Diákolimpia

3. hely VI. kcs.Fiú:
Lukucz Balázs 12.a Türk Olivér 12.d
Zsoldos Máté 12.a Fábián Tamás 11.d
Imri Gábor 12.c Tajdi Bence 11.a
Hajdu Barnabás 12.d Szokira Tamás 10.b
Balázs Péter 12.d Berta Csaba 10.d
Ligetfalvi Róbert 12.d Makrai Márton 10.d

A képről hiányzik: Gulácsi Marietta, Kerekes Nóra, Reha Ágnes.
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1. hely V. kcs. Fiú:
Polyák Norbert 11.c Berta Csaba 10.d
Csokonay Ádám 11.a Horváth Tibor 10.d
Mészáros István 11.a Makrai Márton 10.d
Szakmáry Ferenc 10.a Oláh Dávid 10.d
Krajnyák Péter 10.a Bélteczky Mihály 9.a
Pék Ádám 10.b Bodnár Mihály 9.a
Szokira Tamás 10.b Csempesz Krisztián 9.a

2. hely IV. kcs. Fiú
Bodnár Mihály 9.a Törköly T. Máté 8.d
Bojti István 8.d Melczer Roland 9.d
Baricska Dániel 8.d Dezső Marcell 7.d
Buzga Viktor 8.d Könnyű Dávid 7.d
Tóth P. Ádám 8.d Müller János 7.d
Végh Csaba 8.d Vén Péter 7.d

2. hely VI. kcs. Leány
Szödényi Annamária 10.b Romanko Daniella 11.d
Gáspár Zsanett 10.c Jenei Dóra 11.d
Vathy Andrea 10.c Füle Judit 10.d
Gaga Zsanett 9.c Csorba Kitti 10.d
Varga Nóra 9.c Krisztyián Györgyi 10.d
Martinovszky Fruzsina 9.d Szokol Patrícia 12.a
Farber Eszter 11.d

1.hely V. kcs. leány

A csapat
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3. hely IV. kcs. leány
Gaga Zsanett 9.c Juhász Lilla 8.d
Varga Dóra 9.c Vasenszki Dóra 8.d
Bezzegh Dóra 7.d Baráth Angéla 8.d
Krisztyián Réka 7.d Rábai Valéria 8.d
Garamvölgyi Dóra 7.d

3. hely Amatőr bajnokság
F rber Eszter 11.d Szilágyi Zsuzsa 10.bä
Krisztyián Györgyi 10.d Pályka Lilla 10.a
Csorba Kitti 10.d Pócsi Dóra 10.b
Jenei Dóra 11.d Szakadáti Gyöngyi 10.c
Füle Judit 10.d Veisz Brigitta 10.b
Malakuczi Júlia 11.d Róka Eszter 9.b
Pető Anita 10.b Tóth Luca 10.b
Juhász Evelin 10.a

2005.02.05. Megyei Sakk Diákolimpia – csapat

1. hely Fiú „A”
Ravasz László 12.a Fülöp Norbert 10.b
Bélteczky Mihály 9.a Kövér Attila 11.a

3. hely Fiú „B”
Greksza Balázs 10.d Czuczor Zoltán 11.c
Bogdány Tamás 9.a Tóth Ákos 9.a

2.hely Leány
Orosz Anikó 11.c Rábai Valéria 8.d
Martinovszky Fruzsina 9.d Komlóssy Krisztina 9.d

2005.02.19. Megyei Sakk Diákolimpia – egyéni

1. hely
VI. kcs. Orosz Anikó 11.c
V. kcs. Bélteczky Mihály 9.a
VI. kcs. Ravasz László 12.a

2005.03.02. Városi Fedettpályás Középiskolai Diákolimpia

1. hely Szigeti Lilla 11.d 800m = 2:50.7
Spisák Tamás 12.a 50 m = 6.3
Fábián Tamás 11.d 800m = 2:14.0
Cserpák Tamás 11.d magas = 165
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2.hely Dobány Máté 12.a 50 m = 6.3
Spisák Tamás 12.a 300m = 40.3

1:21.34X1 körös váltó
Bálint Márton 12.d, Fábián Tamás 11.d,
Dobány Máté 12.a, Spisák Tamás 12.a

3. hely Bálint Márton 12.d 800m = 2:21.3
Sztercsa Tamás 10.b 800m = 2:24.0

2005.03.21. Amatőr Röplabda Leány Diákolimpia
3. helyezett iskolánk csapata

2005.03.22. Városi Röplabda Diákolimpia
3. hely IV. kcs. Leány

2005.03.17. Városi Mezeifutó Diákolimpia

1. hely Szigeti Lilla 11.d

VI. kcs. Leány csapat
Szigeti Lilla 11.d, Romanko Daniella 11.d,
Sztankovics Eszter 11.b, Szököl Borbála 11.a

VI. kcs. fiú csapat
Fábián Tamás 11.d, Bálint Márton 12.d,
Dobány Máté 12.a, Spisák Tamás 12.a

3. hely Romanko Daniella

2005.04.08. Kosárlabda Országos elődöntő – Miskolc
2. hely V. kcs. Leány csapatunk

2005.04.20. Röplabda Leány Krúdy Kupa
1. helyezett iskolánk csapata

2005.04.21,27. Városi Atlétikai Diákolimpia

1. hely Szigeti Lilla 11.d VI. 1500m 5:56.2=
Csonka Réka 9.d V. 100m gát 17.5=
Pálhalmi Orsolya 11.a VI. gerely 18.40=
Spisák Tamás 12.a VI. 100m 11.7=
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2. hely Szigeti Katinka 9.c V. 100m 13.5=
Baranyi Beáta 12.a VI. távol 440=
Bornemisza Anna 9.d V. magas 130=
Székely Zsófia 11.d V. gerely 28.25=
Cserpák Tamás 11.d VI. magas 140=
Sztercsa Tamás 10.b VI. 1500m 4:55.1=
Komlóssy Ádám 9.c V. 3000m 10:11.0=
Bálint Márton 12.d VI. 3000m 10:11.0=

3.hely Romanko Daniella 11.d VI. 400m 81.3=
Sylveszter Ágnes 9.d V. 100m gát 23.0=
Bacskai Balázs 11.a V. magas 150=
Dobány Máté 12.a VI. 100m 11.8=

200m 24.3=
Komlóssy Ádám 9.c V. 1500m 5:00.0=
Fábián Tamás 11.d VI. 800m 2:07.7=
Szakács Milán 11.c VI. 3000m 10:58.6=

49.04x100 m fiú váltó
Takács Roland 11.d, Dobány Máté 12.a,
Tóth Bernard 10.d, Spisák Tamás 12.a

3:57.14x400 m fiú váltó
Fábián Tamás 11.d, Bálint Márton 12.d,
Sztercsa Tamás 10.b, Dobány Máté 12.a

2005. Országos Sakk Diákolimpia – csapat

9. hely Fiú
Ravasz László 12.a
Fülöp Norbert 10.b
Bélteczky Mihály 9.a
Kövér Attila 11.a
Greksza Balázs 10.b

2005.05.4-5. Megyei Atlétikai Diákolimpia

1. hely Szigeti Katinka 9.c V. 100m 13.70=
Szigeti Lilla 11.d VI. 1500m 5:56.09=

3000m 13:01.68=
Fábián Tamás 11.d VI. 1500m 4:21.98=

800m 2:05.60=

2. hely Szigeti Katinka 9.c V. 200m 28.87=
Bornemisza Anna 9.d V. magas 135=
Komlóssy Ádám 9.c V. 3000m 10:21.10=
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45.744x100 m fiú
Takács Roland 11.d, Dobány Máté 12.a,
Tóth Bernard 10.d, Spisák Tamás 12.a

3:44.884x400 m fiú
Tóth Bernard 10.d, Dobány Máté 12.a,
Fábián Tamás 11.d, Spisák Tamás 12.a

3. hely Pálhalmi Orsolya 11.a VI. gerely 20.23=
58.414x100 m leány

Martinovszky Fruzsina 9.d, Szigeti Katinka 9.c,
Czuczku Ágnes 10.b, Kovács Réka 9.c

Sztercsa Tamás 10.b V. 1500m 4:49.56=
3000m 10:48.42=

Dobány Máté 12.a VI. 200m 24.11=

2005.05.24. Városi Futócsapatbajnokság

100 m Kovács Réka 9.c 14.9 Tóth Bernard 10.d 12.2
Pálhalmi Orsolya 11.a 16.9 Dobány Máté 12.a 11.9

200 m Tóth Anett 9.b 32.3 Takács Roland 11.d 27.9
Szántó Judit 11.a 36.7 Spisák Tamás 12.a 24.9

400 m Rácz Anita 9.d 81.7 Komor Bence 11.c 63.6
Kék Nikoletta 11.a 82.5 Tajdi Bence 11.a 60.5

800 m Komlóssy Krisztina 9.d 2:57.5 Csokonai Ádám 11.a 2:36.6
Sztankovics Eszter 11.b 3:35.1 Bálint Márton 12.d 2:20.6

1500 m Sztercsa Tamás 10.b 5:04.4
Rozs László 11.d 6:47.7

3000 m Komlóssy Ádám 9.c 10:52.6
Fábián Tamás 11.d 9:46.5

4x100 m 58.8 47.9
Martinovszky F. 9.d, Takács R.  11.d,
Szigeti K.  9.c, Dobány M  12.a,
Mosolygó M., Tóth B. 10.d,
Kovács R. 9.c Spisák Tamás 12.a

4x400 m 4:04.6
Komlóssy Á.  9.c,
Sztercsa T.   10. b,
Bálint M.  12.d,
Fábián T.  11.d

Összesítésben: 65 pont 3.hely 111 pont 1. hely
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2005.05.27-29. Kosárlabda Országos Döntő – Sopron

6. hely Fiú V. kcs.

A csapatból: Bélteczky Mihály, Polyák Norbert, Pék Ádám, Szokira Tamás, Berta Csaba, Kovács
Tibor (testnevelő tanár, edző), Oláh Dávid, Makrai Márton, Bodnár Mihály, Mészáros István,
Csempesz Krisztián

Dobány Máté rajtol 100 m-en
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2005.06.4-5. Országos Sakk Egyéni Diákolimpia – Balatonlelle

5. hely Ravasz László 12.a VI. kcs.
17.hely Orosz Anikó 11.c VI. kcs.
19.hely Bélteczky Mihály 9.a V. kcs.

2005.06.4-5. Atlétikai Országos Diákolimpia – Budapest

10.hely Fábián Tamás 11.d VI. kcs. 1500 m 4:16.19
12.hely Fábián Tamás 11.d VI. kcs. 800 m 2:05.10
14.hely 4x100 m 45.82

Tóth Bernard 10.d, Dobány Máté 12.a,
Spisák Tamás 12.a, Polyák Norbert 11.c

17.hely 4x400 m 3:47.
Tóth Bernard 10.d, Dobány Máté 12.a,
Fábián Tamás 11.d, Spisák Tamás 12.a

2005.06.4. Megyei Triatlon Diákolimpia.

1.hely Komlóssy Krisztina 9.d
Komlóssy Ádám 9.c
Szakács Milán 11.c
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Az osztályok rangsorolása
a tanulmányi eredmények alapján

Tanulmányi Kitűnő bizonyítvány
Átlag év végén

1. 6/7. D 4,8935 15
2. 11. A 4,8033 18
3. 12. A 4,7811 14
4. 10. C 4,7787 6
5. 12. C 4,7566 19
6. 6/8. D 4,7510 11
7. 6/9. D 4,4708 13
8. 9. A 4,7225 9
9. 12. B 4,6873 7
10. 9. B 4,6843 6
11. 11. C 4,6711 12
12. 6/11. D 4,6432 12
13. 9. C 4,6137 6
14. 6/12. D 4,5702 9
15. 11. B 4,5632 4
16. 6/10. D 4,5542 11
17. 10. B 4,5253 3
18. 10. A 4,4727 5

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,6798

Kitűnő bizonyítványt kapott tanulók száma: 180

Végzősök érettségi eredményei:

12. A 4,87 12. C 4,85
12. B 4,82 6/12. D 4,80

A negyedik évfolyam érettségi átlaga: 4,82
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Lukucz Balázs 12. A
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”
2004. Matematika OKTV 10. helyezés

Kótyuk Gergely 12. D
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”
2005. Informatika OKTV 5-8. helyezés

Hory Dávid 12. D
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Béres Edit 12. B
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

KITÜNTETETTJEINK
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Bégányi Dániel 12. B
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Spisák Tamás 12. A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló sportmunkáért”

Dobány Máté 12. A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló sportmunkáért”

Zsoldos Máté 12. A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló sportmunkáért”

KITÜNTETETTJEINK
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Hajdu Barnabás 12. D
Krúdy Sportalapítvány
jutalomban részesítette

Ravasz László 12. A
Krúdy Sportalapítvány
jutalomban részesítette

KITÜNTETETTJEINK

Konczné Végh Leóna tanár
Oktató-Nevelő Munkáért

Vietórisz József díj
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ÜNNEPI PILLANATOK

Kedves búcsúzó, ballagó Negyedikesek!

Radnóti írja:
„Mikor múlik el a gyerekkor? S mikor az ifjúság?

S az élet? Észre se venni. Kétszer leshettem csak meg
a pillanatot, mikor a szirom elhagyja helyét s a földre
perdül. S tulipán volt mind a két virág és mind a kettő
fehér.” Ilyen észrevétlenül perdült le sokszirmú élete-
tek más-más illatú, formájú, színű virágáról. Négy vi-
rágszirom – négy év. Négy virágszirom, amely em-
lékké préselődve, megőrizve erőt és hitet ad, folyta-
tást ígér. Mert 18 évesen muszáj abban hinni, hogy va-
lamennyiünk élete ígéret. Amit tanultatok, kaptatok,
érleltetek magatokban – órákon, meccseken, verse-
nyeken, bulikban, osztályban és barátok között –
olyan erővé érett, amivel a választott és most még ta-
lányos hivatás útjára léphettek.Asikeres érettségi csak belépő egy új körbe, ahol „nem elég a hű-
vös ész, több kell – az érzelem! Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy
miért élj!” Ehhez a kereséshez önmagatokat már talán megtaláltátok itt, a Krúdy biztonságában
és szabadságában, ahol szemlélődtetek és cselekedtetek, lázadtatok és kirobbantatok, befogad-
tatok és elzárkóztatok... Önmagatok lehettetek. Tanárok, szülők, osztálytársak álltak mellette-
tek, egy igazi iskolaközösség, amely tud együtt örülni, együtt drukkolni, és együtt szomorkodni.
A sokat emlegetett krúdys szellem mellett megjelenik a krúdys lélek, amelyet a szalagavatók, a
szerenádok, a ballagások, a bankettek évről-évre újra és újra megmutatnak. Búcsúztok és el-
mentek. Szeptembertől furcsán, torokszorítóan ismét ránk tör a kedves arcok, a folyosói derű-
felelősök, a barátok és barátnők, szerelmek és riválisok hiánya. Elmegy egy záró évfolyam,
hogy átadja helyét egy bizonyítani akaró elsős csoportnak.

Hisz „zúg az élet tengerárja, s mindenik hab új világ...” És ez így jó, így természetes. Ked-
ves Ballagók! Az átadott tarisznyák legyenek talizmánok – adják az élmények, az emlékek
semmivel nem pótolható erejét.Adjanak hitet a nemes sikerekben, a ki nem haló emberségben,
a ma is létező szép célokban. Nem felejtünk el Benneteket! Weöres Sándor sorai talán vala-
mennyiünk és valamennyiőtök nevében szólnak:

„Én keresem a célomat:
célom engem majd megtalál.
Én keresem a hitemet:
a hitem is majd megtalál.
Én keresem a szívemet:
a szívem is majd megtalál.
Keresem azt, aki enyém:
Ő is keres majd. Megtalál.”

További jó nyarat!
Pálhalmi Orsolya

11. A

Harmadikos búcsúztató
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Emeld fel a fejed! Most nem lógathatod. Vegyél mély levegőt. Tudod, hogy eljött a nap.
Már nincs időd, hogy meggondold magad. Lépj egy nagyot... Kint vagy...

Hosszú évek múltán talán majd előveszel egy megsárgult képet... Régmúlt ifjúságod ha-
gyatéka. Ráncos kezeid remegve tartják eme zálogot, mi eszedbe juttatja, hogy volt idő, mikor
még hevesebben dobogott az a szív. Miért volt ez így? Nem tudtad mi vár rád, de vártad, hogy
megtudd. Kettészakadt benned a világ jóra és rosszra, hogy majd később az évek malomköve
összeőrölje megint. Senkit nem fogsz úgy szeretni, mint akkor! Semmit nem fogsz úgy gyűlöl-
ni, mint akkor! Soha nem fogsz úgy érezni, mint akkor, mint ott... mint velünk…

Miért volt ez a négy év? Megálmodtad az életed, hogy élhesd az álmaidat...
... Kint vagy, s lépted máris sietős. Beülsz a kocsiba, elfordítod a kulcsot, vagy kapaszkodsz

a buszon, s tovarobogsz az életedbe, ami csak a tiéd...
... Pont úgy, mint az emlékeid...
Senki nem veheti el. Fekete Sándor

Eljött az idő

12.A

Büszke negyedikes!

Napfény gyűlik a kezemben
Gömbbé formálódó alak,

És ezüstvillámként mélyen
Lelkemben égnek a szavak…

Alszik a Tegnap a Mában,
Benne pedig Én ébredek

S a Holnap már nélkületek
Talányosan jön közelebb…

Eljött az idő Vén Diák,
Neked mától az Élet mesél,

Körötted táguló világ,
Új utak Vándora lettél…

Napfény lobban a májusi égen,
Egy fénymelódiát hallgatok,
És ezüstvillámként mélyen,
Lélekben fájón búcsúzok…

Szita László
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Az itt eltöltött diákévek alatt mindennél fontosabb volt számunkra,hogy szabadnak érez-
zük magunkat,és bizonyítsuk: meg tudunk állni a saját lábunkon, nem kell a támogatás, egye-
dül is tudunk helyes döntéseket hozni. Sokszor szertelenek voltunk és felelőtlenek, de minden
egyes csalódásból tanultunk valamit, és lassan kezdtük kialakítani saját életszemléletünket.

Rájöttünk, milyen fontos, hogy megismerjük önmagunk, és elfogadjuk rossz és jó tulaj-
donságainkat egyaránt, hogy így mások is olyannak szeressenek, amilyenek vagyunk.

Most lezárjuk az elmúlt 4 évet,melyek alatt oly sok emlékkel gazdagodtunk. Új emberek-
kel találkoztunk, bizalmunkba fogadtuk őket, és barátságokat kötöttünk. Sokszor éjszakákig
bújtuk a könyvet, másnap pedig már szinte elviselhetetlen volt az izgalom a dolgozat előtt.

Emlékszem az órák utáni felszabadult nevetésekre, a hosszú beszélgetésekre a barátokkal.
Szívesen gondolok vissza az együtt eltöltött évekre, amelyeket sajnos csak egyszer élhettünk
meg. Biztosan hiányozni fognak a verébtábor feledhetetlen éjszakái, a kirándulások felhőtlen
kacagása, a versenyek izgalma, a rendezvények sokszínűsége, a szalagavató varázslatos esté-
je.

Hányszor gondolunk még arra, hogy nem élvezhetjük a töriórák derűs hangulatát,hétfőn
kedden szerdánnem izgulhatjuk át a kémiaórák sokszor robbanásig feszült pillanatait, nem
kiütőzhetünk a tesióra helyett, nem várhatjuk a művészetek-órák családias légkö-csütörtökön
rét, nem „bogozódhatunk” a lyukasórán, és nem hihetjük, hogy egy csoda folytán apénteken
hétvége ne csak két napig tartson...

Milyen sok jó dolog történt velünk! Számtalan kedves emlék...
Arra gondolok, ha két tarisznyával ballagnánk, talán mind beleférne. Az egyiket magunk-

kal vinnénk, tele emlékkel, hogy soha ne felejtsük el azokat, az érzéseinkkel, hogy azok ne
múljanak és mindazzal, amit tanultunk, kaptunk az iskolától, tanárainktól. A másikat itt hagy-
nánk, benne a magunk egyéniségét, a fényképeket, a csillogó gyermekarcokat, a csínytevése-
ket, a hálát .Önmagunkat, hogy feltöltsük azt az űrt, amit távozásunkkal okoztunk. „Mert most
indulnunk kell, vár
egy másik hely, de
kérlek, ne sírj!”

Béres Edit

12.B

Most indulnunk kell…!
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Amikor 4 évvel ezelőtt beléptünk a Krúdyba, érdekes dallam ütötte meg a fülünket: zsibon-
gás, kiabálás, hangos nevetések, mindenféle zaj összessége. Az iskola kis és nagy „muzsiku-
sai”, a diákok, olyan „dallal” fogadtak minket minden reggel, aminek a hatása alól nem tudtuk
kivonni magunkat. Felvettük hát velük együtt a ritmust, s mi is részeseivé váltunk ennek a cso-
dálatos kompozíciónak.

Próbateremnek a második emelet egyik termét béreltük ki. Elég sokféle hangszer képvi-
selője gyűlt össze, ha jól számolom 37. Hisz’mind más hangon szólaltunk meg, ahogyan egy-
máshoz is. Nem mondom, volt, hogy kicsusszant egy-két hamis hangjegy, eltévesztett szólam.
Meg kellett tanulnunk egymáshoz hangolni magunkat. Ha akkor úgy éreztük is, hogy nem tel-
jes a harmónia, utólag hozzászokott a fülünk, és most már biztosan nem írnánk újra az egész
darabot.

Asok együtt töltött „zenélés” azonban megérte a fáradozást, mely egy felejthetetlen szalag-
avatói és a szerenádos előadásokban teljesedett ki.

Mint ügyeletes karmester, engedjétek meg, hogy arra buzdítsalak Titeket: „Ne hagyjátok
abba a »gyakorlást«! Ne felejtsétek el, kikkel játszottatok egy szólamban, és kik segítettek át a
nehéz akkordokon!”

Figyelem! A következő szólampróba 2010-ben lesz! Az új hangszereket ne felejtsétek ott-
hon! Beépítjük a nagy műbe azt is.

Kerényi Edmond

12.C

Egy zenekarban
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Már egy hete le kellett volna adnom ezt a búcsúszöveget, de csak nem akart megszületni…
De hát miről is írhatnék tulajdonképpen? Hogy milyen gyorsan eltelt ez a hat év? Vagy milyen
lassan? Hogy mennyire jól megismertük egymást? Vagy hogy mennyire nem? Hogy milyen
rossz, hogy vége? Vagy hogy milyen jó? Hogy mi minden történt, aminek nem kellett volna és
hogy mi minden maradt ki? Hogy milyen volt új barátokat találni és régieket elveszíteni? Nem,
ezeket úgyis mindenki tudja. Ráadásul mindenki másképpen. Szóval inkább lépjünk tovább.
Aztán lépjünk még egyet. És még egyet.

És már el is ballagtunk. Azon a napon, amiről mindenki tudta, hogy eljön egyszer, de senki
sem foglalkozott vele, egészen addig.Anegyedikesek (mármint a négy évig járt negyedikesek)
szerint ők épphogy csak belejöttek, és már el is múlt. Nekünk kettővel több dobásunk lehetett,
ami így utólag visszagondolva valami roppant szerencsés dolognak tűnik. Bezzeg 6/I-ben: „te
jó ég, még hat egész év ilyen emberek között…!”. De csak kibírtuk, méghozzá nem is olyan
rosszul. Az összefirkált padokon meg az ősz hajszálakon kívül pedig talán más nyomot is ha-
gyunk magunk után, és lehet, hogy egymásra sem azért fogunk emlékezni, mert ***** órán ha-
lálra idegesítettük a másikat. Attól nem félek, hogy elfelejtjük egymást. Azt hiszem, aki egy-
szer krúdys volt, mindig az is marad, és ez éppen csak nincs a homlokunkra írva (a jó öreg krú-
dys szellem, ugye…) 2005. június 25-én tehát egy újabb alom „hatperes” szabadul a világra.
Fusson, ki merre lát…! De azért előbb-utóbb visszajövünk. Igen. Előbb vagy utóbb. De ha le-
het, akkor leginkább gyakran.

A régi könyveket lapozgatva úgy tűnik, hagyománnyá vált mindenféle idézetekkel meg jó
tanácsokkal lezárni az efféle írásokat, én pedig nem kívánom megszakítani eme nemes hagyo-
mányt. Így utolsó évben amúgy is magas kell legyen az egy lapra jutó idézetek aránya. Kívá-
nom tehát összes leendő volt osztálytársamnak, hogy sok év múlva se a rosszra emlékezzen.
De ne is a szépre. Csak mindenre tisztán, úgy, ahogy az volt.Avégére pedig mindenkinek aján-
lom szem előtt tartani egyik kedves íróm, Neil Gaiman szavait:

„Hiszem, hogy az
élet játék, az élet egy
kegyetlen vicc, az
élet az, ami akkor
történik, amikor
élsz, és ennyi erővel
akár élvezni is lehet-
ne.”

Hory Dávid

12.D

Csak még egy szóra…
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Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden
Kedves Jelenlévőt!

Örömmel vállaltam a megtisztelő feladatot,
hogy én búcsúzzam az évfolyam nevében, és
azt gondoltam, nem lesz gond megírni egy ilyen
beszédet, de később rájöttem, nem is olyan
könnyű...

Mert mégis hogy lehet négy vagy hat tartal-
mas év eseményeit belesűríteni ebbe a néhány
percbe? Elárulom a választ: nem lehetséges.
Mindnyájunknak más a fontos, más a szép em-
lék, és a kínálat végtelen. A verébavató csivite-
lő tarkasága, a 24 órás kosármeccsek, a sport-

napok hangulata, az osztálykirándulások családias ólmelege, a szalagavató, mint a búcsú elő-
lege, és a szürke hétköznapok, amiket osztálytársaink, barátaink és tanáraink egyéniségeinek
szivárványszínei tettek különlegessé.

Saját kialakult életszemlélettel érkeztünk meg ebbe a minitársadalomba, ezért gyakoriak
voltak a feszültségszikrák, kiélesedtek a tulajdonságok .De megtanultuk a toleranciát, azaz el-
fogadni egymást. Annak akinek ezt helyesen sikerült elsajátítania, könnyebb lesz élnie a való-
di, felnőtt társadalomban.

Negyedikes
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elköszönés

Tanáraink nyíltsága, őszintesége segített nekünk abban, hogy felfedezzük magunkban a te-
hetséget, és hogy ne szégyelljük gyengeségünket sem. Ezért is tudhattunk Hoppál Béla néhai
igazgató úr betegségéről. Meghatározó élmény volt, mikor ez a tekintélyt parancsoló ember
egy ingerültebb órai megszólalása után elnézést kért. Tőlünk, az akkor 14 éves diákjaitól... A
matematikán kívül mást is tanultam tőle.Azt, hogy szabad, sőt néha kell is bocsánatot kérnünk.

Köszönettel tartozunk tanárainknak, az iskola vezetőinek és minden dolgozójának, hogy
nem egyszerű diákokként kezeltek minket, hanem a jövő építőköveit látták bennünk.

És ne feledkezzünk meg azokról sem, akik itt állnak körben, elegánsan felöltözve, koszorú-
ként, hogy minket ünnepeljenek. Valójában nekünk kellene ünnepelnünk őket. Hiszen a szüle-
ink segítettek hozzá minket ahhoz, hogy most itt álljunk. Jó munkát végeztek! Gyurkovics Ti-
bor szavaival mondanék köszönetet: „A hitet másoktól szereztem mint égig érő ablakot. Akik
látták magukat bennem, azoknak én csillag vagyok. Én viszont nekik köszönhetem az egész
égboltozatot.”

Nektek kedves krúdysok, akik abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy szeptember-
ben ugyanezeken a kapukon léptek majd be, hogy évnyitóra gyertek, azt kívánom, töltsetek ha-
sonlóan kellemes napokat itt, mint amilyeneket mi töltöttünk.

Végzősök! Mint tudjuk,egy napfelkelte nem tart egész reggel, és egy felhőszakadás sem
tart örökké, minden elmúlásra van ítélve... A mi krúdys éveink is. De ne szomorkodjunk, mert
vége, inkább mosolyogjunk azért, mert velünk történt! Kívánok mindenkinek sok szerencsét
és egy élhető, boldog életet. Viszontlátásra!

Mészáros Mária
12.C
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Búcsúízek
nyugdíj táján

Nincs epályám emlékezeteé

...csak eddigi életem 58 éve,

amelyben gyökérszerNen össze-

fonódtak a történések izgalmai,

az érzések küzdelmei és követ-

kezmények jutalomszerNpihe-

nÉhelyei. Az anyaság, a hi-

vatás és a szaporodó barátsá-

gok egyre gazdaguló, színesebbé

váló szövetében egyaránt fontos

volt az olvasással és tanítással

táguló értelem, a szívdobbanás szülte Észinte szó, a tekintet által befogadott, és

a kéz által rögzített látvány.

EbbÉl születtek az órák, beszélgetések, mNsorok, írások; ebbÉl eindáztaké

elÉa rajzok, dekorációk; ebbÉl alakult-gyarapodott a múltat összeölelÉ, ezer-

fényképes otthonképî

Nem tudom Éket

szétválasztani.

Egyet tudok: az anya-

ságban és a tanári hiva-

tásban a s ebben az

eáldásosan-átkozottané

szép magyar szakban a

sikerült építeni és kifejezni

önmagamat. Amit-akit

Nincs epályám emlékezeteé
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eJól csak a szívével

lát az emberé

eJól csak a szívével

lát az emberé

életem végéig ugyanazzal a hol

lázas, hol megfáradtan tNnÉdÉ

egyenetlenséggel fogok keresni,

amelyet olyan jól ismertek Ti,

kedves krúdys tanítványaim,

és Ti, kedves krúdys kollégáim

a barátaim.

Egy rajzokból kinyíló

színes legyezÉt adok Nek-

tek ajándékba. Nektek,

akiknek olyan sokat kö-

szönhetek. És nem búcsú-

zokî

2005. június î

Tóth Józsefné

Klári néni
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Elhangzottak a tanári szobában Tóth Józsefné Klári néni és Tóth Imre tanár úr nyugdíjba
vonulásának alkalmából

ELKÖSZÖNŐ KÖSZÖNTÉSEK

Tanár vagyok

Tanár vagyok.

Attól a perctÉl fogva, hogy egy gyermek ajkáról felröppent egy kérdés.

Sok helyütt éltem, számos alakban.

Voltam Szókratész, aki arra izgatta Athén ifjúságát, hogy kérdések útján fedezzenek fel

új eszméket.

Voltam Anne Sullivan, aki egész a diplomáig morzézta a világ titkait a vakon és siketen

született Helen Keller tenyerébe.

Voltam Aiszóposz és Hans Christian Andersen, akik ezer mesében tárták fel az

igazságot.

Voltam Marva Collins, aki azért harcolt, hogy minden gyermek egyaránt tanulhasson.

Voltam Mary McCleod Bethune, aki népfÉiskolát emelt, melyben narancsosládák

szolgáltak pad gyanánt.

És én voltam Bell Kaufman is, aki felküzdötte magát eA lefelé vezetÉlépcsÉné.

ElÉdeim neve fényesen ragyog a mNvelÉdéstörténet lapjainî Booker T Washington,

Buddha, Konfuciusz, Ralph Waldo Emerson, Leo Buscaglia, Mózes és

Jézus.

Egy vagyok azokkal, akiknek neve és arca rég feledésbe merült, de tanításuk és jellemük

tovább él tanítványaik munkájában.

Örömkönnyeket hullattam volt tanítványaim esküvÉjén, velük ujjongtam, amikor gyerme-

kük született, s lehajtott fejjel, komor és zavarodott lélekkel álltam a sírok szélén, me-

lyek túl korán nyelték el a még nagyon is finom testeket.

Hivatásom folytán egyetlen  nap leforgása alatt szerepelek mint színész, barát, orvos és

ápoló, edzÉ, leletmentÉrégész, pénzkölcsönzÉ, taxisofÉr, pszichológus, pótszülÉ, keres-

kedelmi ügynök, politikus és a hit védÉje.

Hiába a sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, di-

ákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak, s minden erÉfeszítésemet latba

kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat.

Tanár vagyok
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ÉlÉellentmondás vagyok. Akkor beszélek a leghangosabban, amikor a leginkább fülelek.

Azzal adom a legtöbbet, amit hálásan elfogadok tanítványaimtól.

Nem anyagi javakra áhítozom, de folyvást kincseket keresek: új lehetÉségeket tanítványaim

képességeinek kibontakoztatására, és szüntelenül kutatom a tehetséget, mely néha saját

maga ellenségeként elzárkózik.

A legszerencsésebb vagyok minden dolgozó közül.

Az orvos egy varázslatos pillanatban életet segíthet a világra. Nekem megadatott, hogy

naponta láthassam, mint születik újjá ez az élet kérdések, eszmék és barátságok

révén.

Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad.

Harcos vagy, naponta küzdök a kollégák féltékenysége, a csüggedés, a félelem, kényelmes-

ség, elÉítélet, tudatlanság és közöny ellen. Ám hatalmas szövetségesek segítenek: az

értelem, a tudásszomj, a szülÉi támogatás, az eredetiség, az alkotókészség, a hit, a sze-

retet és a derNmind-mind zászlóm alá sereglenek.

Ki másnak is mondhatnék köszönetet a csodálatos életért, mely osztályrészemül jutott, mint

a szülÉknek. Az Éjóvoltukból ért az a megtiszteltetés, hogy rám bízták a legna-

gyobb örök értéket, melyet létrehoztak: a gyermekeiket.

Múltam tehát emlékekben gazdag, jelenem pedig erÉpróbákban, kalandokban és vidámság-

ban bÉvelkedik, hiszen napjaimat a jövÉvel tölthetem.

Tanár vagyokî és mindennap hálát adok Istennek ezért.

John W. Schlatter

Nyugdíjba vonuló Kollégáinknak emlékeztető szeretettel:
a krúdys tantestület

(Elmondta Sallai Judit igazgatónő az elköszönő-méltató szöveg részeként.)
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Percig sem volt
kétséges, hogy az én
tisztem lesz szólni,
ha egyszer valóban
eljön számodra az
évek óta vágyott
Nagy Vakáció. Hi-
szen tudjuk, hogy Te
nem nyugdíjba vo-
nulsz, hanem az
életbe sietsz a terv-
halmozók fiatalos nyugtalanságával, várakozással. S a
jó érzéssel, hogy most már megteheted.

Küldetésed teljesítetted. Sok-sok gyerek látta veled
egy-egy cseppben az óceán egészét; sejtette meg, hogy
önmagunk felvállalása, az önkitárulkozó lelkesültség
másokat is felszabadít. Érezhették, milyen jó egy-egy
parázs vita, meghitt beszélgetés vagy szép mû bódula-
tában kicsit a föld szintje fölé emelkedni, hogy majd
csengetés után biztosabb legyen a talajfogás.

Juhász Marika mondogatta gyakran, milyen jó,
hogy tantestületünk színes, hogy olyan sokfélék va-
gyunk. Nekünk és a gyerekeknek így életszerû. Benned
a diákok anyát, „viháncoló” pajtást, figyelmes barátot,
egyenrangú vitapartnert, olykor szabálytalanul mûkö-
dõ, magát pazarló, adakozó tanárt kaptak. Hálásak is
érte. Mutatják ezt a rendhagyóan szép elköszönések, a
régiek látogatásai.

S nekünk Klárikát adtad. A figyelmedet, empátiá-
dat, segítõ „megfejtéseidet”, az izgalmas, perlekedõ vi-
tahelyzeteket, a szép mûsorokat. Nekem a felejthetet-
len „kocsmázós”, járdaközépen rögtönzött magyarórá-
kat, ahol egymás ideális diákjai voltunk (és leszünk).

Klárikám! A nekünk nyújtott sok ajándék közül
most a könyvjelzõre emlékezem, amit a mi örömünkre
és Krúdy emlékére komponáltál. Nõiesség, ábrándosan
szép világigény, alkotásvágy, mind ott van a részletek-
ben. A kompozíció Te vagy… Köszönet a sok-sok
„könyvjelzõért”. S most irány a vakációs élet!

Birkó Sándorné
a magyar munkaközösség nevében

Klárika!
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ÜNNEPI PILLANATOK

Valamikor messze, rég, még az Óidőkben, amikor Vad
Sanyi hatalmas hangja hömpölygött a folyosókon, Banner
igazgató úr igyekezett tova szelíden somolyogva, újsütetű,
hátulgombolós krúdysként egy hatalmas léptekkel közele-
dő lovagra lettem figyelmes, aki fehér köpennyel vértezé fel
magát, és jobbjában kelevéz helyett naplót szorongatva ví-
vott új meg új csatát a neveletlen ifjúság osztályonként fel-
sorakozó hadrendjei ellen. A duellumok szüneteiben a „de-
rék szoknyások” csivitelése köszöntötte, majd a diákság
„egyszerre szép és okos” felével váltott komoly, lovagias
főhajtásokat.

Ez a kékszemű lovag fehér köpenyegben természetesen Te voltál, kedves Imre. Az út por-
zott a lábad nyomán, hisz mindig siettél, s lassanként az is kiderült, miért. Mert égig érő felada-
tok vártak Rád: felvállalni az iskola legrosszabb képességekkel érkező osztályát, segélykon-
certet szervezni a szerencsétlenül járt Nánási Laliért, átvenni rossz híre miatt történelemből el-
bukott osztályt, jobb jegyre áhítozó nebulókat kollokváltatni „szigorúan, de igazságtalanul”,
… és persze szeretni és ismerni azt a 30-35 gyermeket, váratlan „ajándékot”, akikkel 4 éven-
ként törvényszerű véletlenséggel összehozott a sors, mint az osztályfőnökök klubjának eddi-
gelé örökös tagját.

Imre, kedves! Lovagja voltál ezen iskolának, egyike az utolsó nemes lovagoknak, hisz a lo-
vagság kihalóban lévő fajta.Alovagság lételeme pedig a nemes értelemben vett szolgálat. S Te
szolgáltál is gyermeket, családot, intézményt, no és természetesen a dolgozó nőket. Nem volt
olyan fordulása a világnak, amikor is hiába kért volna Tőled segítséget. Ennél pedig ke-bárki
vés ember adhat többet embertársainak.

Számukra Krúdy legendás ködlovagjainak egyike vagy, aki nem a jelen, a siker felé, hanem
a régi, néha bizony veszni látszó értékek felé tekint. Múlt századok elegáns, felleghajtó köpe-
nyegébe burkolózik (mint ez a kis szoboralak), kezében – derűre, borúra egyaránt készen –
esernyőt szorongat. Már csöndesen tud mosolyogni az élet nagy vásári sokadalmán, szemeivel
pedig befelé tekint, a láthatatlan lényeg, az embert emberrel összekötő titokzatos szálak felé, a
sejtelmes csodák felé. Tudja – mint ahogy Te is tudod – hogy léteznek csodák, hogy minden
nap megújuló, s egyben megismételhetetlen csoda.

Végezetül köszönjük Neked az időt, amit az idődből adtál, a szeretetet és derűt, amit szív-
ből adtál, a gondjainkra bízott gyermekeidet és unokáidat, akiket néhány évre nekünk adtál, s
minden derűs percet, ami élhetőbbé tette az életet.

Kívánunk még megannyi szép pillanatot, s azt, hogy csak a derű óráit számold ezután.

2005. június 30.

Prokob Ildikó
a történelem munkaközösség nevében

Kedves Imre!
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Tantestület

Ákos
Zsuzsanna
matematika-

fizika-filozófia

Barabásné
dr. Deme Zsuzsa

német-történelem

Bereczki
Szilveszterné

német

Biczóné
Hajzer Ilona
német-technika

Birkó
Sándorné

magyar-történelem

Csoba
Erika

testnevelés

Dobró
Tünde

angol-matematika

Fábián
János

testnevelés

Farkas
István

testnevelés

Gergely
Tibor

biológia-földrajz-
számítástechnika

Hamvasné
Balogh Anikó

matematika-
ábrázoló geometria

Huszti
Györgyné

német-magyar-
orosz

Koncz
István

matematika-fizika-
számítástechnika

Tantestület
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Chriszt Gyula
ig.h.

fizika-kémia

Kajatin
Béla

angol-orosz

Kalydy
Zsuzsa

könyvtáros

Barcziné
Holló Zsuzsa

német

Konczné
Végh Leona

matematika-fizika

Kovács
Tibor

testnevelés

Dr. Molnár
Zoltán

matematika-fizika

Sallai Judit
ig.

biológia-földrajz

Petrilla
Árpádné
gazd. ig. h.

Dr. Tóthné
Kéner Beatrix

ig.h.
magyar-történelem

Gincsai
Tibor

matematika-fizika

Háhn
Ferenc

matematika-fizika

Oláh
Krisztina
kémia-fizika

Keresztessyné
Takács Mária

matematika-
számítástechnika

Páll
Csilla

magyar-történelem



Paluskáné
Muri Erika

matematika-fizika

Prokob
Ildikó

magyar-történelem

Rák
Tiborné

angol

Répási
Margit

magyar-orosz

Spisák
Krisztina

angol

Szegedi
Erzsébet

német-orosz

Szilágyi
Szilárd

ének

Tar
Ferenc

történelem-földrajz

Tóth
Imre

történelem-földrajz

Tantestület

Külső óraadók
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Tóth
István

matematika-fizika-
számítástechnika

Áncsán
Angéla

pszichológus

Gyermek-
és ifjúságvédelmi

felelős

Balogh
Istvánné

kémia-fizika

Fodor
Attila
angol

Hogyinszki
Éva

filozófia

Schmied
Péter

rajz

Tóth
Józsefné

magyar-orosz

Vass
Mihályné

angol

Vad
Mária

biológia-kémia

Tömösváry
Judit
angol

Dr. Szabó
Józsefné

német-orosz
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Gazdasági és technikai dolgozók

Titkárság

Gondnokság

Büfé

Várnagy
Józsefné

Konyha

Bongárné
Bartha Éva

Nagy
Józsefné

Németh
Károlyné

Majoros
Attila

Pataki
Miklós

Berecz
Lászlóné

Bodnár
Istvánné

Dóka
Jánosné

Lovas
Zoltánné

Polyák
Ferenc

Reményi
Lászlóné

Soltész
Ferenc

Szûcs
Jánosné

Tamás
Mihályné

Horváthné
Venczel Ibolya

Nádasy
Csaba

Gazdasági hivatal

Dobos
Mihályné

Filkó
Józsefné

Bardi
Józsefné

Kakuk
Mihályné

Rácz
Józsefné

Szilágyi
Ildikó

Vanczák
Lászlóné

Varga
Tibor Istvánné

Márföldi
Györgyné



7/6/I. Osztályfőnök: Páll Csilla

Bajusz
Edit Zsófia

Bálint
Renáta

Barta
Bettina Aranka

Bezzegh
Dóra Réka

Bíró
Zoltán

Borsodi
Barbara

Czeglédi
Fruzsina

Dajka
Fruzsina

Dezső
Marcell István

Garamvölgyi
Dóra

Giba
Róbert

Hadászi
Eszter

Hegedűs
Hajnalka

Kapu
Tibor

Kiss
Attila

Kiss
Gergő

Kiss
Nikoletta

Könnyű
Dávid

Krisztyián
Réka

Kukucska
Péter

Martinovszky
Zsófia

Máté
Kinga Virág

Mikula
Gergő János

Molnár
Lilla

Molnár
Tímea

Mult
Ákos

Müller
János

Onder
Péter

Pallai
Emese

Pólya
Zsuzsanna Málna

Rácz
Virág

Szabó
Richárd

Szolomájer
Tibor

Tárczy
Tamás Andor

Tóth
Evelin Réka

Varga
György

Vén
Péter
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8/6/II. Osztályfőnök: Konczné Végh Leona

Baráth
Angéla

Baricska
Dániel

Bíró
Annamária

Bojti
István

Buzga
Viktor

Czirják
Zsuzsa

Dudlák
Tamás

Fehér
Zsolt

Ferenczi
Mónika

Garai
Márta

Gazda
Kristóf

Gombkötő
Ádám

Juhász
Lilla

Karácsonyi
Györgyi

Kovács
Nóra Orsolya

Ludrik
Balázs

Lukács
Péter

Magyar
Tímea

Minya
Réka

Molnár
Boglárka

Petics
Milán

Pregh
András

Rábai
Valéria

Sereg
András

Sivi
Anna

Szakács
Krisztina

Szatmári
Ágota Fruzsina

Szerafin
Ágnes Kata

Szláma
Bence András

Tóth
Péter

Tóth
Péter Ádám

Törköly
Tamás Máté

Varga
Nikoletta Judit

Vasenszki
Dóra

Végh
Csaba József

Zsíros
Gina
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9/6/III. Osztályfőnök: Ákos Zsuzsanna

Ajtay-Horváth
Viola

Babici
Patrick

Blázsik
Márta

Bornemisza
Anna

Cseh
Beáta

Csonka
Réka

Dombrády
Gábor

Erfán
Ágnes

Fehér
Mirjam

Galambos
Ágoston

Gucsa
Magdolna

Gulácsi
Marietta

Kerekes
Nóra Csilla

Komlóssy
Krisztina

Lipták
Attila

Martinovszky
Fruzsina

Melczer
Roland

Nádasdi
Máté

Orosz
István

Paluska
Balázs Márk

Petruska
Hedvig

Pocsai
Csaba

Polányi
Edit

Polonkai
Éva Katalin

Reha
Ágnes

Simon
Eszter

Sylvester
Ágnes

Szathmári
Eszter

Tóth
Brigitta

Tóth
Dávid

Tóth
Erika

Tóth
Zsófia Hajnalka

Veczán
Éva

Virányi
János

Rácz
Anita
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9.A Osztályfőnök: éKajatin B la

Bélteczky
Mihály

Beregi
Beáta

Biró
Ádám

Birtók
Lili

Bodnár
Mihály

Csempesz
Krisztián

Dakó
Balázs

Dézsi
Ádám

Fabók
István

Fazekas
László

Földesi
Bernát

Hankószky
Enikő

Hullár
Dávid

Jandek
Csaba

Kiss
Zsolt

Kolozsi
Barnabás

Kosztin
Flóra

László
Blanka Viola

Ling
Bertold

Lipcsei
Gábor

Lippai
Gábor

Lordovics
Enikő

Molnár
Dániel

Paládi
Tünde

Pálóczi
István

Pősze
Gábor

Rebák
Tibor

Sipeki
Sándor

Szabó
Szilárd

Szepesi
Viktor

Szilágyi
Bence

Szollár
Balázs

Udvari
Zsolt

Veres
Péter

Vinnai
Attila Zsolt



9.B Osztályfőnök: Oláh Krisztina

Bartha
Orsolya

Becske
Zsolt

Bor
Mihály

Bugir
Zoltán

Daróczi
Natália

Fintor
Gabriella

Hraskó
János

Juhász
Ildikó

Kiléber
Imre

Komor
Szilárd

Kovács
Gergő

Kovács
Zsuzsa

Kőhegyi
Eszter

Kucsa
Gergő

Kulja
András Tivadar

Madácsi
Dávid Béla

Magyar
Gábor

Majercsák
László

Margitics
Marcell

Mokánszky
Norbert

Molnár
Evelyn Ágnes

Mosolygó
Márta

Neuzer
Réka

Novák
György

Proszenikov
Anita

Róka
Eszter

Sajben
Zsuzsa

Szabó
Zsanett Magdolna

Tar
Ferenc

Tóth
Anett

Turgyán
Luca Xénia

Udvari
Ágnes

Végső
Barbara

Virányi
Ágnes Kinga

Zomborszki
Zoltán Péter
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9.C Osztályfőnök: Prokob Ildikó

Agárdy
Zsófia

Andó
Anett

Asztalos
András

Balogh
Brigitta

Banner
Balázs

Bogdány
Tamás

Cseh
Ákos Béla

Csokonay
Ákos

Fiák
Márton

Gaga
Zsanett

Gergely
Gabriella

González
Marcell

Görög
Eszter

Hajdú
Eszter Leila

Hudák
Tamás

Komlóssy
Ádám Zoltán

Kovács
Réka

Körmendy
Flóra

Lakatos
Flóra

Nagy
Kitti

Nagy
Zoltán Ákos

Ökrös
István

Ősz
Edina

Palkó
Zsófia

Rezsőfi
Zoltán

Romanovics
Szandra

Rusin
Rita Brigitta

Servais
Jessica Sonia

Steiber
Dóra

Szigeti
Katinka Boglárka

Szűcs
Lívia

Tóth
Anita

Tóth
Máté

Varga
Bálint Dávid

Varga
Nóra



Andó
Gergely

Babicz
Barbara

Berta
Csaba

Borsodi
Brigitta

Cservenyák
Dóra

Csorba
Kitti

Erdei
Gábor

Füle
Judit

Görbedi
Virág

Greksza
Balázs

Hajzer
Gábor Sámuel

Horváth
Tibor Péter

Hory
Gergely

Huszár
Edit

Kára
László

Kerék
Dániel

Krisztyián
Györgyi

Lippai
Zoltán

Makrai
Márton

Móricz
Ákos

Nádasi
Eszter

Nagy
Adrienn

Nagy
Judit

Nevelõs
Miklós

Oláh
Dávid

Petics
István

Rácz
István

Sipos
Roland

Suller
Gergõ

Svéda
Balázs

10/6/IV. Osztályfőnök: Dr. Szabó Józsefné

Szilvási
Virág Anna

Tóth
Beatrix Lujza

Tóth
Bernard

Varga
Balázs

Virág
Anita
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10.A Osztályfőnök: Chriszt Gyula

Andorkó
Gábor

Arzenovics
Ádám

Balassai
Boglárka

Balázsi
Péter

Barta
Attila

Bóka
Béla

Elek
Diána

Gyomlai
Gergely

Hadházi
Tibor

Juhász
Evelin

Juhász
György

Kazinczi
Ferenc

Korpai
Katalin

Kosztin
István

Krajnyák
Péter

Kruták
Zsófia Anett

Kukucska
Gergő

Mecsei
Boglárka

Mihalkó
Péter

Mirkó
Zsolt

Nagy
Ágnes

Nagy
Dávid

Pálfi
Attila

Pályka
Lilla

Paragh
Gábor György

Szabó
Péter

Szakmáry
Ferenc Dániel

Szilvai
László

Tardy
Zoltán

Veréb
Szabolcs

Zalatnay
Zsolt

Zsilkin
Gábor

Zsíros
Gábor

Újfalusi
László
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10.B Osztályfőnök: Keresztessyné Takács Mária

Ábrán
Szabolcs

Árokszállási
Anikó

Bákány
Bernadett

Balogh
Tamás

Czikó
Kitti

Czuczku
Ágnes

Csikós
Ádám

Deák
Beáta

Emri
Péter Soma

Fülöp
Norbert

Gaál
Balázs

Gulácsi
Gabriella

Hauser
Zsófia

Himer
Boglárka

Kaluha
Éva

Koncz
Tímea

Koncsos
Gábor

Kovács
Tamás

Lakatos
Dolóresz

Losonczki
Alexandra

Mátyás
Andrea

Nagy
Máté

Orosz
Kitti

Pető
Anita

Pócsi
Dóra

Priksz
Dániel

Szabó
Zsófia

Szilágyi
Zsuzsa

Pék
Ádám

Molnár
Zsombor

Szödényi
Annamária

Sztercsa
Tamás

Tóth
Luca Ilona

Veisz
Brigitta

Szokira
Tamás
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10.C Osztályfőnök: Tömösváry Judit

Balogh
Gábor

Baráth
Zsuzsanna

Czene
Mariann

Csabai
Szabina

Doszpoly
Vivien

Enyedi
Péter

Erdős
Attila

Erményi
Péter Zoltán

Fadel
Nadin

File
Zsófia Krisztina

Gáspár
Zsanett

Görgényi
Judit

Horváth
Annamária

Imre
Katalin

Juhos
Árpád Attila

Kiss
Anna

Ladányi
Lilla

László
Dalma

Mádi
Judit

Márkus
Milán

Misák
Gabriella

Molnár
Tibor

Palásthy
István

Papp
István

Pásztor
József

Rudolf
Zoltán

Somogyi
Tünde

Szabó
Katalin

Szakadáti
Gyöngyi

Tóth
Krisztina

Vathy
Andrea

Vári
István

Vidoven
Edit Anna



11/6/V. Osztályfőnök: Hamvasné Balogh Anikó

Alexa
Ildikó

Bartha
Péter

Bihari
Gabriella

Csalami
Krisztina

Cserpák
Tamás

Dávida
Eszter

Horváth
Lejla

Illés
Gábor

Jenei
Dóra

Juhász
Eszter

Katona
Botond

Kukucska
Patricia

Kulcsár
Gergõ

Malakuczi
Júlia

Márkus
Barbara

Nagy
Ádám

Nagy
Emese

Raska
Katalin

Reichert
Dániel

Renyó
Róbert

Romankó
Daniella

Rozs
László

Székely
Zsófia

Szigeti
Lilla

Szilágyi
Ádám

Färber
Eszter

Fábián
Tamás

Fekete
Anita

Gagna
Noémi

Heim
Orsolya

Szõnyi
Zsuzsanna

Takács
Roland

Vágner
Nóra
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11.A Osztályfőnök: Tar Ferenc

Bacskai
Balázs

Balla
Gergely Patrik

Bárány
Péter

Czomba
Csaba

Csikai
Barna

Csokonay
Ádám

Deák
László

Goneth
Béla

Hegedűs
Mihály

Járku
Dávid

Kácsor
Szabolcs

Karsai
Krisztina

Kék
Nikoletta

Koncz
Gábor

Kórik
Zoltán

Kováts
Viktor

Kövér
Attila

Krómer
Péter

Leányvári
Anett

Lengyel
László

Losonczi
Gergő

Mészáros
István

Molnár
Tamás

Nagy
Máté

Pálhalmi
Orsolya

Szamalovits
Tamás Zsolt

Szántó
Judit

Szepesi
Gábor

Szököl
Borbála Nóra

Tajdi
Bence

Tóth
Enikő

Tóth
Péter

Varga
Attila
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11.B Osztályfőnök: Gergely Tibor

Ázizján
Irina

Barkaszi
Zsanett

Beregi
Tímea

Bernáth
Réka

Cozma
Nastasia

Csatlós
Emese

Cseh
Tímea

Esze
Regina

Farkas
Zsuzsa

Fehér
István

Gerzsenyi
Judit

Kató
Simon

Kiléber
Szilvia

Kiss
Máté

Kozslai
Péter

Róka
Zsófia Zsuzsa

Sós
Sándor

Székely
Viktória

Szerényi
Nikoletta

Szopkó
Péter

Szpaszkij
László

Sztankovics
Eszter

Szűcs
Zsolt Tamás

Takács
Tímea

Tar
Mariann

Tóth
Dorottya

Varga
Ágnes

Vass
Máté

Zákány
Zoltán

Hudák
Károly

Négyesi
Márk

Németh
Zoltán
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