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Tisztelettel köszöntöm…
…iskolánk nevelőtestülete, diákjai nevében

valamennyi olvasónkat, akik kézbe veszik és
forgatják évkönyvünk lapjait.

Ismét eltelt egy tanév, a Nyíregyházi Krúdy
Gyula Gimnázium történetében a 45. tanév, és
jóleső érzéssel tekintünk vissza erre az elmúlt
évre is. Büszkék lehetünk, tanítványaink ismét
sok sikert értek el, a kollégák és szülők nem kis
megelégedésére. De nemcsak tanulmányi- és
sportversenyeken arattak diadalt, hanem a mű-
vészetekben, zenében is. Amikor visszatekin-
tünk, mint most is, a mindennapi tevékenysé-
geink is visszaköszönnek. Egy lelkes kis csapat,
Dr. Tóthné Kéner Beatrix, Hegyiné Zsíros Csil-
la tanárnők és Kajatin Béla tanár úr vezetésével
összegyűjtötte ezeket a karcolatotokat, emlék-
töredékeket, fényképeket, hogy megőrizze va-
lamennyiünk számára.

Hosszú évek hagyománya, hogy szeptem-
bertől összeül a szerkesztőbizottság, és korrek-
túrázik, tördel, válogat diákjaink munkáiból, lel-
kesít kollégákat, hogy minél többen megmutat-
kozhassanak ezeken a lapokon. Aztán már csak

egy kis nyomdai munka, és máris lehet olvasgatni, lapozgatni, és persze emlékezni.
Emlékezni a közös történésekre, az együtt töltött napokra, a küzdelemre, a fáradtságra, a ka-

landokra, az arcokra, mindarra, ami széppé, értelmessé és érdekessé tette az elmúlt évet. Van mi-
ből válogatni, és van mit megőrizni: Szerencsések vagyunk, hogy a munkánk és hivatásunk ered-
ményei között olyan értékeket találunk, melyek maradandóak. És nem csak a számokban kifejez-
hető eredményekre gondolok, mert a végső cél, amelyért fáradozunk mégiscsak az, hogy mind-
azon ifjak, kik velünk töltik gyermekkoruk végét, sikeresek, céltudatosak legyenek, és mégis ma-
radjanak emberiek és egyéniségek. Ezért itt megköszönöm valamennyi kollégám munkáját, és
persze minden tanítványunk munkáját is, akik akarnak küzdeni, akik lelkesen teszik feladatukat,
akik miatt ebben az intézményben érdemes jól dolgozni, mindig többre törekedni, mindig meg-
újulni, és persze előre nézni velük együtt a célok felé, sőt azon túl is.

Kedves olvasó!
Az évkönyv lapozgatásához szeretetteljes elmélyülést, nyugodt és vidám pillanatokat kívá-

nok. Most tekintsünk hátra, éljük át újra a múltat, merítsünk erőt, fedezzünk fel ötleteket, lássuk vi-
szont gondolataink, érzéseink visszfényét ezek között a sorok között. De arcunkat a jövő felé for-
dítsuk, váljunk bölcsebbé az elmúlt idők megértése által, hogy hittel állíthassuk: Élni érdemes.

Christ Gyula
igazgató
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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

1969-re készült el az iskola első épülete, amelynek a környékén akkor még zöldséges és gyü-
mölcsös 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 szü-
lötte, lett az iskola névadója. Az ünnepélyes avatón díszvendégként az író lánya, Krúdy Zsuzsa is
jelen volt.

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

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

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

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

Az épületcserére a városi Önkormányzat döntése alapján került sor, mivel a régi, számunkra
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 fel-
újításának 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 újra-
élesztésével – emelt szintű biológiaoktatás indult.

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

A2013/2014-es tanévet évfolyamonként egy hatosztályos, egy emelt szintű matematika tago-
zatos, egy emelt szintű biológia tagozatos és egy általános tantervű osztállyal indítjuk. Az össze-
sen 18 osztályban 640 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 2013/2014 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 640 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 (Epreskert 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 dieArbeiten 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 2013/2014 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 640 SchülerInnen.

Kurze Geschichte der Schule



AKrúdy Gyula Gimnáziumban 1998-ban indult újra az emelt szintű biológiaoktatás.Abioló-
gia tagozatot többségében olyan diákok választják, akik az érettségi vizsgák után orvosi, gyógy-
szerészeti, pszichológiai, biológusi vagy biomérnök szakon szeretnének továbbtanulni. Ez a kép-
zési forma nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy az emelt szintű érettségi vizsgára eredményesen
felkészülhessenek a diákok.

A biológia tagozatos diákok a gimnázium
mind a négy évfolyamán magas óraszámban
tanulják a biológia és a kémia tantárgyakat,
a 9. évfolyamon a biológiát csoportbontásban.

Hosszú évek óta az ország legjobb 20 gim-
náziuma között tartják számon iskolánkat. A
2014-es toplistán a 2. legeredményesebb vidé-
ki gimnázium a Krúdy.

A diákok a biológia órákon az elméleti tan-
anyagot gyakorlati foglalkozásokon mélyíthe-
tik el, erősíthetik meg például növényhatáro-
zás, mikroszkópos vizsgálatok, biokémiai kí-
sérletek során.
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Biológiaoktatás a Krúdyban
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A legkedveltebb gyakorlati órákat az állat-
boncolások jelentik.

Emellett élettani vizsgálatokra is szívesen
vállalkoznak – például vércsoport-meghatáro-
zás, vérnyomásmérés, tüdőkapacitás mérése.

A gimnázium a biológia és kémia oktatásá-
hoz, a gyakorlatokhoz jól felszerelt szakelő-
adókkal, szertárakkal és sokféle szemléltető esz-
közzel rendelkezik.

Adiákok kémia órákon is kísérletekkel, gya-
korlati bemutatókkal, sokféle feladat megoldá-
sával készülhetnek fel az eredményes érettségi
vizsgára.

Atagozatos diákok többsége t tesz biológiából és kémiából is.emelt szintű érettségi
Mindkét tantárgyból magas emelt szintű érettségi ot értek el 2014-ben is.vizsgaátlag
A -ben végzett biológia tagozatos osztály hasonlóak a korábbi2014 felvételi eredményei

évekéhez.
A diákok többsége a sikeres érettséginek köszönhetően a célként megjelölt felsőoktatási

intézményben kezdheti meg tanulmányait.



Az eredményesség legjobb fokmérői a kiemelkedő szaktárgyi versenyeredmények.
„A Krúdy Gyula Gimnázium tanárainak toleranciája és rugalmassága, az, hogy az intézmény

képes a tanulók egyéni igényeihez igazodni, kellemes légkört teremtett a tanuláshoz.”
„Biztos alapokat kaptunk az érettségihez, kiváló felkészítést és személyes támogatást rangos

versenyekhez.”
„A gimnázium segítségével elért eredmények és az itt megszerzett tudás az egyetemi éveim

során is sok lehetőséget nyitottak számomra.”

Móré Dorottya (2006-2010)
A Kitaibel Pál Biológia Verseny 1. helyezettje,

2010-ben a biológia
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

győztese
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Rehó Bálint (2007-2011)
A Nemzetközi Biológiai Diákolimpia
ezüstérmese és a biológia OKTV 12.

helyezettje 2011-ben.

Ketten a volt krúdys biológia tagozatosok közül, akik jól
megállják a helyüket az orvosi egyetemen.

Sallai Judit
Gergely Tibor

Némethné Horváth Gabriella



10

TANÁRAINK ÍRTÁK

A Duna Európa egyik leghosszabb és legfontosabb hajózási útvonala, de mindenképpen Ke-
let-Közép-Európa legfontosabb vízfolyása. Kilenc országot érint 2850 kilométer hosszú útja so-
rán, amíg végül beleömlik a Fekete-tengerbe. Több száz település található két partján, amelyek
között az osztrák, a szlovák, a magyar és a szerb fővárost is megtalálhatjuk. Jelentősége a kilenc-
venes évek eleje óta tovább nőtt, miután megépült a Duna-Majna-Rajna csatorna, amely közvet-
len összeköttetést teremtett a Fekete-tenger és az Északi-tenger között.

A Duna elnevezése (jelentése „folyó, folyam”) szóból ered. A latinokaz indoeurópai *dānu
Danubiusnak, a görögök Istrosnak hívták, napjainkban Dunajnak mondják a szlovákok és ukrá-
nok, Dunavnak nevezik a bolgárok, horvátok és szerbek, Donaunak a németek és Dunăreanak a ro-
mánok. Fontos kereskedelmi útvonal immáron évezredek óta, volt természetes és megerősített vé-
delmi vonal, hallal, ivóvízzel és öntözővízzel látja el a partján élőket, szerepe óriási az itt élő né-
pek mindennapjaiban, kultúrájukban, hagyományaikban. Népdalok, versek, regények, festmé-
nyek ezreinek ihletője volt ez a folyó minden itt élő nemzet számára az elmúlt évszázadokban.

A XIX. század második felének technikai fejlődése, az elektronika előretörése megnövelte az
emberi társadalom elektromos energia iránti igényét. Egyre inkább alapvető igénnyé vált Európa
országaiban a XX. század elejére, hogy minél több településre juttassák el az elektromosságot, és
minél több forrásból lehessen kielégíteni az egyre növekvő igényeket. Így kerültek ismételten a
vízfolyások, mint energiaforrások az érdeklődés középpontjába. Már az emberi történelem kez-
detétől fogva elődeink kihasználták a víz mozgási energiáját, hajók, malmok, vagy éppen hang-
szerek működtetésére, ekkortól viszont kimondottan elektromos energia előállítására kívánták
hasznosítani. Természetesen, minél nagyobb egy folyó vízhozama, illetve lejtése, annál nagyobb
mennyiségű energia előállításra alkalmas.Akkor ideális a helyzet vízierőmű építésére egy folyón,
ha egyenletes és bőséges vízellátású, valamint hegyvidéki területen található. Nos, ebből a szem-
pontból egyáltalán nem tűnik ideális választásnak a Duna magyarországi felső szakasza.

A Duna áramtermelésre való hasznosításá-
nak ötlete már az 1920-30-as években felme-
rült, azonban a magyar-csehszlovák kapcsola-
tok állapota, a pénzhiány és a II. világháború jó
időre elsodorta ezeket a terveket. A háború be-
fejeződése és Közép-Európa szovjetizálása a
korábban egymással a területi viták és a kisebb-
ségi kérdések miatt szemben álló országok „ba-
ráti” és „testvéri” szocialista, kommunista be-
rendezkedésű országgá váltak. Az 1950-es
évektől kezdve ismét előkerült az erőmű terve,
amit végül 1977-ben egy államközi szerződés
is rögzített, a Magyar Népköztársaság és a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság között.

A tervezett létesítmény célja többszörösen
összetett volt. Természetesen, a szocialista or-
szágokban már megszokott módon elsősorban
az ipar szempontjait tartották elsődlegesnek, te-

A Dunánál
avagy

mese, egy erőműről, ami van is meg nincs is...

A két erőművész, bal oldalon,
Gustáv Husák, a csehszlovák, jobb oldalon Kádár

János magyar pártfőtitkár
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hát maga a létesítmény-együttes főleg áramtermelésre lett tervezve. E mellett a cél mellett termé-
szetesen szerepeltek árvízvédelmi, vízszabályozási és hajózási célok is. A kor szocialista viszo-
nyainak és szemléletének köszönhetően a környezetvédelmi célok csak a legminimálisabb mér-
tékben lettek figyelembe véve. Pedig az erőmű, erőművek megépítésének ekkor az egyik legfon-
tosabb kényszere abból fakadt, hogy a Duna osztrák szakaszán számos erőmű épült, aminek kö-
szönhetően a magyarországi szakaszra csak nagyon kevés hordalék érkezett. A hordalék-
lerakódás megszűnésének problémáját, a folyó hajózhatóságának fenntartását csakis a vízszint
emelésével lehetett kezelni. Ezt a problémát az erőmű megoldja, azonban ezek mellett még szá-
mos más környezeti probléma is felmerült, de ezeket tilos volt feszegetni. Mind a két szocialista
ország komoly presztízsberuházásnak tekintette a bős-nagymarosi erőművet.

Az eredeti, 1977-es elképzelés szerint a Duna közös szakaszára Bős településnél (szlovák ne-
ve Gabčíkovo) építenek egy erőművet, amelynek a feladata főleg az áramtermelés lesz. Viszont
ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű áramot lehessen előállítani, szükséges az erőmű fölötti részen
egy víztározót kialakítani. Erre azért van szükség, mert a Duna itt már a Kisalföldön kanyarog, fo-
lyása pedig lelassul. Ahhoz, hogy az erőműnek elegendő mennyiségű vize legyen az áramterme-
léshez, mindenképpen tartalékolni kell azt egy víztározóban. Ez a víztározó a mai Dunakiliti-
víztározó.Azonban, mivel síkságon található, töltéssel, gátakkal kell a tározót körbevenni, hogy a
vize szét ne folyjon. Ezek a gátak a környező – döntően magyar lakta – falvak fölé fognak tornyo-
sulni, több mint 6 méter magasságban. Szörnyű még csak végig is gondolni, hogy mi történne
ezekkel a falvakkal egy gátszakadás esetén. Jellemző a korabeli magyar vezetésre, hogy a tárgya-
lásokon ezt a témát még csak meg sem említették. Erre a magas vízszintre azért van szükség, hogy
az erőművet „csúcsrajárassák”, azaz amikor a tározó tele van vízzel, a vizet ráengedjék az erőmű
turbináira. A meglóduló víztömeg az erőmű alatti folyószakaszon vízszintemelkedést okoz, egy
árvízhullám indul el a folyón lefelé. Ezt az árvízhullámot mindenképpen meg kell valahol fogni,

A Bős-nagymarosi vízlépcső terve
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állítani, különben az végighömpölyög a Dunán,
egészen a Vaskapuig, a román-szerb határokig,
ugyanis ott található a legközelebbi gát. Ez az
árhullám még Budapestet, de még Belgrádot is
elöntéssel fenyegethetné. A mesterséges árvíz-
hullámot a legegyszerűbben egy másik gáttal le-
het megállítani, így egy másik gátat, erőművet
is terveztek a folyóra Nagymarosnál. Ez a tele-
pülés a Dunakanyarban található, az ország és
az egész Duna egyik legszebb fekvésű terüle-
tén. Így lett ennek a hatalmas, gigantikus mére-
tű szocialista beruházásnak a neve Bős-nagy-
marosi erőmű, ami egy víztározóból, egy na-
gyobb és egy kisebb erőműből állt volna. A be-

ruházás anyagszükségleteinek fedezése érdekében Vácon felépítették az ország akkori legna-
gyobb cementgyárát is. Az előkészületek és az építkezés maga a 1980-as évek második felében
vált látványosabbá, amikor a Dunakanyarban is elkezdődött a Duna medrének az elrekesztése,
hogy ott megépítsék a nagymarosi erőművet.

Ekkorra azonban sok minden megváltozott az országban, de az egész térségben is.Aszocialista
rendszer egész Kelet-Európában komoly gazdasági, társadalmi válságba került, süllyedt az élet-
színvonal, egyre erőteljesebbek lettek az ellen-
zéki mozgalmak és még a szovjet vezetés – Gor-
bacsov vezetésével – is reformokra (glasz-
noszty, peresztrojka) kényszerült. Voltak olyan
szocialista országok, ahol az egyre nyilvánva-
lóbb válságjelek ellenére még keményebb
irányvonalat követtek (Kelet-Németország, Ro-
mánia, Csehszlovákia). Magyarországon azon-
ban a rendszerváltás előszeleként széleskörű tár-
sadalmi mozgalom indult a Bős-nagymarosi
építkezés felülvizsgálata és leállítása érdeké-
ben. Az ekkor még illegálisan szerveződő Duna
Kör mozgalom főleg környezetvédelmi és
pénzügyi indokokra hivatkozva támadta az
építkezést, de mindenki számára magától érte-
tődő volt, hogy ez csak ürügy az egész politikai rendszer bírálatára. Ennek is köszönhetően nagyon
rövid idő alatt igen nagy tömegek sorakoztak fel a Duna Kör mögé.Apolitikai vezetés nem igazán
tudta ezt a tiltakozást kezelni, és miután tudatosult bennük, hogy a lakosság túlnyomó része – a
magas költségek, a környezetvédelmi szempontok mellett politikai állásfoglalásként is értelmezve
a kérdést – a vízlépcső és a politikai rendszer ellen foglal állást, 1989 májusában leállította az épít-
kezést. Ekkor már idehaza a Németh Miklós által vezetett kormány irányította az országot és javá-
ban folyt a békés politikai átmenet előkészítése. Számos politikai párt alakult, 1956-ot és mártír-
jait rehabilitálták, Nagy Imrét és társait újratemették és nyár végén még a kelet-német turistákat is
kiengedték Ausztriába. Ezzel kezdetét vette a gyors politikai átalakulás az NDK-ban is, de a cseh-
szlovák vezetés még egy ideig tartotta magát. Természetesen a csehszlovák kommunista vezetés
élesen elítélte Magyarországot a nagymarosi építkezés leállítása miatt, és nemzetközi jogi lépések
megtételét helyezte kilátásba. Magyarországon végül is döntés született a félig elkészült nagyma-
rosi gát lebontásáról, ez pedig a bősi erőmű csúcsrajáratását végleg meghiúsította.Az erőmű a leg-
fontosabb céljának így sosem lesz képes megfelelni. A magyar-csehszlovák kapcsolatok ekkor
már igen feszültek voltak, hiszen számos probléma okozott nézeteltérést a két ország vezetése kö-

Épül a vízlépcső Bősnél

Tüntetés a vízlépcső ellen
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zött. Ilyen téma volt még a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete, illetve az 1968-as beavatko-
zás megítélése. Végül, 1989 őszén Csehszlovákia is a reformok útjára lépett, győzött a „bársonyos
forradalom”, és 1990 folyamán mind a két országban, Magyarországon és Csehszlovákiában is
szabad választásokat tartottak.

Úgy tűnt az erőművek kérdése végleg megoldódik, azonban nem így történt.Az új csehszlovák,
majd az államszövetség 1993-as szétválása után, a szlovák vezetés mindenképpen ragaszkodott az
erőmű megépítéséhez és el kívánta érni azt, hogy Magyarország építse meg – az ekkora már lebon-
tott – a nagymarosi gátat.Aproblémát az ekkor egyre erősebbé váló szlovák nacionalizmus okozta,
amely azt a magyar lépést, hogy a nagymarosi gátat nem építjük meg, a szlovák belügyekbe való
durva beavatkozásnak tekintette. Az akkor megszületett Szlovákia miniszterelnöke, a szélsősége-
sen nacionalista és magyargyűlölő Vladimír Mečiar ezt az ügyet a saját belső gazdasági, társadalmi
problémáinak elkendőzésére kívánta felhasználni – sikerrel. Érvrendszerük – mint általában a szél-
sőségesen nacionalista pártoknak – egyszerű volt, ugyanis azzal, hogy a magyarok nem építik meg
Nagymarosnál a gátat, újból ráerőszakolják akaratukat a szlovák népre, mint ahogy tették a magya-
rok ezer éven keresztül. Ráadásul a nagyobbik, a bősi erőmű Szlovákia déli részén, a tisztán ma-
gyarok által lakott Csallóközben épülne meg, aminek az elkészülte a szlovák állam magyar kisebb-
ség feletti hatalmának demonstrálása is lenne. Természetesen magyar szélsőségesek részről is el-
hangzottak, hasonlóan primitív érvek a vita közben, azonban nálunk nem egy szélsőséges naciona-
lista párt irányította az országot. Így az újjászületett Szlovák Köztársaság számára a szocialista
presztízsberuházás, nacionalista presztízsberuházássá vált. Az álláspontok megmerevedtek, úgy
nézett ki, a kilencvenes évek elejére patthelyzet alakult ki. Magyarország végül az 1977-es állam-
közi szerződést 1992-ben egyoldalúan felmondta. Úgy tűnt, az erőmű építésének története véget
ért, hiszen a magyar fél együttműködése nélkül nem lehet azt megvalósítani.

Apatthelyzetet a szlovák fél törte meg, egy igen durva, egyoldalú, számos nemzetközi egyez-
ményt sértő lépésével. A magyar felmondás után nem sokkal – az akkor még – csehszlovák fél a
Duna folyót, Dunacsún településnél egy, a Duna fő medrével párhuzamos, mintegy 40 kilométer
hosszú üzemvízcsatornába terelte. Így északi szomszédunk dönti el, hogy mennyi víz kerül a fo-
lyó fő- és Mosoni-Dunaágába.Amagyar fél természetesen tiltakozott az egyoldalú elterelés ellen,
azonban, mivel az csehszlovák területen történt, nem tehetett semmit. A két ország viszonya to-
vább mérgesedett, végül a Hágai Nemzetközi Bíróság elé vitték az ügyet.

A bíróság 1997-ben dodonai döntésével lényegében a két ország megegyezésére bízta a prob-
lémát, nem kívántak egyik félnek sem igazat adni.Adöntésben, helyben hagyták a Duna egyolda-
lú szlovák elterelését, de nem kötelezték a magyar felet a nagymarosi erőmű megépítésére. Tehát
jóváhagyták a kialakult helyzetet és a felekre hagyják a kérdés jogi rendezését. Ennek a helyzet-
nek a megoldása a mai napig nem történt meg, pedig immáron 25 éve annak, hogy Magyarország
felfüggesztette a nagymarosi gát építését.

A kilencvenes évek közepére kialakult helyzetet találhatjuk meg még mindig ezen a Duna-
szakaszon. A Duna továbbra is „el van terelve”, továbbra is Szlovákia dönti el, hogy mennyi víz
jut a Duna főágába és a Mosoni-Dunaágba (ezt természetesen a bősi erőmű vízszükséglete hatá-
rozza meg), de az erőművet sem tudják teljes kapacitással működtetni a nagymarosi gát nélkül. A
Duna vízelosztásáról mai napig nincsen megegyezés. Bősnél a helyzet változatlan.

Több mint két évtized távlatából azonban már lehet összegzését adni ennek a jellemzően ke-
let-európai történetnek, amelynek a lényege, hogy két, egymással szomszédos – és éppen ezért tör-
vényszerűen hagyományosan rossz viszonyt ápoló – ország, mennyire képtelen egy viszonylag
egyszerű kérdésben dűlőre jutni. Világosan látható az, hogy mit akar a magyar, és mit akar a szlo-
vák fél elérni. Mind a ketten megpróbálják a maguk érdekeit ráerőltetni a másik félre, teljesen füg-
getlenül attól, hogy az ésszerű, vagy éppen ésszerűtlen.

A szlovák fél elsősorban áramot szeretne termelni a Dunán, lehetőleg minél többet, emiatt ra-
gaszkodik a mai napig a csúcsrajáratáshoz, ami egy síkvidéki folyónál mindenképpen óriási kocká-
zatokkal jár. Ez alatt nem csak a Dunakiliti víztározó gátjának magasságát kell érteni, hanem azt is,
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hogy az erőmű igen komoly beavatkozást jelent
a folyó vízrendszerébe, a víztározóban felhal-
mozott (jó részt szennyezett) víz pedig könnyen
tönkreteheti a Kisalföld alatt található felszín
alatti vízkészleteinket. Ez az édesvízkészlet
Európában a legnagyobbnak számít, stratégiai,
geopolitikai szerepe a globális klímaváltozás-
nak köszönhetően egyre nagyobb lesz.

Amagyar fél viszont mindenáron ragaszko-
dik azon véleményéhez, hogy a Dunán semmi-
lyen gátat nem hajlandó építeni, vagy éppen be-
leegyezését adni egynek az építéséhez. Azon-
ban ez az álláspont sem tartható már sokáig, hi-
szen a folyó lecsökkent hordalékszállítása mi-
att a medre egyre jobban bevágódik, kanyargó-
sabbá, zátonyosabbá válik. A vízszintet néhány

éven, évtizeden belül erőteljesen szabályozni kell, ezt pedig csak egy gáttal lehet megtenni. Vi-
szont abban igaza volt a magyar félnek, hogy azt nem feltétlenül az ország egyik legszebb folyó-
kanyarulatában kell megvalósítani, és ennek a gátnak a tervezésénél a környezetvédelmi és víz-
szabályozási érdekeket és nem az áramtermelést kell szem előtt tartani.

Az elmúlt két évtizedben, ha csak kis mértékben is, mind a szlovák, mind a magyar álláspont
némiképpen módosult, ami a jövőre nézve biztató. Ilyen lépés volt magyar részről a kilencvenes
években, a Horn-kormány idején, hogy a magyar fél megvizsgálta egy dunai gát megépítésének le-
hetőségét, azonban a magyar közvélemény reakcióját látva, gyorsan felhagyott a tervezgetéssel.
De a másik oldalon is lehetett jeleket tapasztalni az álláspontjuk felülvizsgálatával kapcsolatban.
Ilyen apró jel volt az, hogy az esztergomi Mária Valéria-híd újjáépítésekor a szlovák fél elfogadta,
hogy a hidat eredeti állapotában építik újjá, és a hídpilléreket a korábbi tervekkel ellentétben csak
kisebb mértékben emelik meg. Ez azt jelenti, hogy a szlovák fél végleg lemondott a Duna korábbi
duzzasztási szintjéről.

Azonban nagyon egyoldalú lenne, ha a mostani helyzetnek csak a negatív hatásai lennének
megemlítve. A Duna elterelésével, például a Mosoni-Dunaág és Duna-főág között elhelyezkedő
területen, a Szigetközben több mint fél métert csökkent a talajvíz-szintje, ami ezen a vizenyős te-
rületen mindenképpen jó hír az itt gazdálkodóknak. A hirtelen talajvízszint csökkenés sem oko-
zott ökológiai katasztrófát a Szigetköz állat-, és növényvilágában, mint ahogy azt korábban jósol-
ták, mindkettő meglepő gyorsasággal alkalmazkodott a megváltozott viszonyokhoz. Javult a fo-
lyami hajózás minősége, kiszámíthatósága, valamint a Dunakiliti víztározónak köszönhetően
csökkent az árvízveszély. De bármi történt, a bő-
si erőmű azóta is áramot termel, ami abból a
szempontból mindenképpen örvendetes, hogy
ezt a ma ismert leginkább környezetbarát mó-
don teszi.

De arról se felejtkezzünk el, hogy még min-
dig ott van egy lehetőség arra, hogy ez a két
Európai Uniós tagország, a korábbiaktól eltérő-
en, megpróbálja aszerint rendezni a problémát,
hogy végre felteszik a döntéshozók azt a furcsa
kérdést, hogy: Tényleg, és mi a jó a Dunának?

Tar Ferenc
tanár

Itt volt valamikor a félig elkészült erőmű
Nagymaros és Visegrád között – a kép bal

oldalán látható öböl a Duna ideiglenes
medre volt az erőmű építése idején
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Napjaink kormányzati politikájának egyik legjelentősebb sarokköve a nemzettudat erősítése,
a nemzeti összetartozás elmélyítése, a határon belüli és a határon túli magyarság egy nemzetként
való kezelésének elfogadtatása. Ez a kulcsfontosságú kérdés mindannyiunk életében jelentkezik
valamilyen formában.Aki egy kicsit is részt vesz a közügyekben, vagy csak érdeklődik a politika,
a közélet iránt, nem tudja kikerülni a vele való találkozást.

A nemzeti érzés kialakítása, erősítése természetesen megjelenik az iskolákban is, mint az ok-
tatás egyik fontos alapfeladata. Az oktatáspolitika egészen konkrétan megfogalmazza, hogy az
egyes iskolatípusok egyes osztályaiban milyen formában kell foglalkozni a nemzeti neveléssel,
és a követelmények között részletesen le is írják, hogy milyen életkorban milyen szinten kell a diá-
koknak ismerniük nemzetük múltját, kultúráját, helyét a világ népei között. Való igaz, hogy az ok-
tatási intézmények rengeteget tehetnek a magyar nemzeti érzés felerősítésében, a hazához való kö-
tődés elmélyítésében, de az eddigieknél nagyobb terheket az iskolák és a kollégák már nem igen
bírnának el, bármennyire is ebbe az irányba mutatnak a politikai törekvések. Ráadásul nehéz ezt a
kérdést megfelelően kezelni, mivel napjainkban a nemzeti értékek képviselete, annak hirdetése
erősen átpolitizált. Nem lehet a témában úgy megszólani, hogy annak ne legyen valamilyen poli-
tikai felhangja. Így viszont nehéz megőrizni az iskoláknak, és az abban tanító tanároknak a tőlük
joggal elvárt politikai semlegesség látszatát.

Az iskolák magas szintű teljesítménye ellenére is a gyermekek politikai-nemzeti nevelése ér-
téktelenné válhat, ha az iskolából kikerülve nem találkoznak olyan – lehetőleg politikamentes – in-
gerekkel, amelyek továbbra is fenntartják bennük a sikeresen kialakított magyarság-tudatot. Eh-
hez már a teljes felnőtt társadalom, különösen a politikusok, a neves értelmiségiek, művészek se-
gítségét kell kérnünk, olyanokét, akik hitelesek, és akiknek így valóban lehet nemzetformáló sze-
repük.

Anemzeti nevelés tehát nem állhat meg az iskola kapuinál, szükséges a teljes magyar társada-
lom hazához, nemzethez való kötődésének folyamatos erősítése. Messze vagyunk még a francia,
az amerikai, vagy akár a délszláv népek nacionalizmusától, ami pedig sok válsághelyzeten, nehe-
zebb időszakon segíthet át egy-egy nemzetet. El kellene érnünk, hogy dicsőség legyen magyar-
nak lenni, nemzeti ünnepeken részt venni, a himnuszt énekelni, és a nemzeti lobogót kitűzni. Eb-
ben a kérdésben még sok a teendőnk, mind az iskoláknak, mind a politikusoknak.

Mint minden korábbi, évfordulóval kapcsolatban született cikk esetében, most is abból az
irányból próbáltam a kiválasztott témát megközelíteni, hogy az, mit üzenhet a mai fiataloknak,
mennyiben járulhat hozzá a kérdés részletesebb bemutatása az oktatás-nevelés alapvető céljainak
megvalósításához, ez esetben a nemzeti érzés erősítéséhez.Amost témának választott Páneurópai
Piknikkel kapcsolatban az volt az elsőként bevillanó gondolatom, hogy ez az esemény a jelentő-
ségéhez képest mennyire nem ismert, mennyire nincs a helyén kezelve a köztudatban. Ez az érzés
csak tovább erősödött akkor, amikor azt tapasztaltam, hogy idén augusztus 19-én, a 25. évforduló
évfordulón mennyire eltörpültek az erről az eseményről szóló híradások a médiában a nemzetközi
konfliktusokhoz, a hazai önkormányzati választási kampány hivatalos kezdetéhez, a sporthírek-
hez, no és a bulvárhírekhez képest. Gondolataim visszakanyarodtak a kiindulóponthoz, a nemzeti
érzéshez, a nemzeti neveléshez.

Régóta egyértelmű lehet mindannyiunk számára, hogy a nemzeti büszkeségünk, a nemze-
tünkhöz való kötődésünk nagyban összefügghet azzal, hogy történelmünknek, kultúránknak mi-
lyen elemeit tiszteljük, ünnepeljük. Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni megemlékezés és ün-
nep között. Fontos, hogy valóban jelentsenek számunkra valamit az ünnepeink, a himnuszunk és

Nemzeti nevelés
– a Páneurópai Piknik 25. évfordulójára
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a nemzeti jelképeink. Az is fontos, hogy ezekből egy nép erőt merítsen, büszkeséget érezzen, és
emelt fővel állhasson a világ elé.

A rendszerváltás után az alkotmányban is rögzített nemzeti ünnepeink fontosságát senki nem
vonhatja, és nem is vonja kétségbe. Valóban azokat a történelemalakító eseményeket emelték ki,
amelyek nemzetünk bátorságáról, helytállásáról, történelmi nagyságáról tanúskodnak, és ame-
lyeket valóban minden magyarnak ismernie, tisztelnie kell. Sajnos azonban nemzetünk sorsfor-
dító eseményei többnyire tragédiával, kudarccal végződtek, és az átmeneti sikerek után főleg a ke-
serűség, a vereség, a gyász maradt osztályrészül a magyarságnak. Ezeket az eseményeket, ünne-
peket évről évre felidézve nagyon nehéz elhitetni a magyarsággal, hogy erős, sikeres, eredményes
nép, és szinte lehetetlen a nemzetközi szinten is „híres” pesszimista hangulatunkat megváltoztat-
ni.Amárciusi, az októberi forradalmak ünnepei, az aradi megemlékezések, a trianoni nemzeti em-
léknap megtartása, a holokauszt, valamint a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjai
mind olyan események, amelyek hozzájárulnak, hozzájárulhatnának a nemzeti egység, összetar-
tozás erősítéséhez. Ennek sikerét azonban nagyban megnehezíti – amellett, hogy többnyire szo-
morú végkicsengésű ünnepekről van szó – az is, hogy sajnos a magyarság manapság ezeken a na-
pokon sem képes együtt ünnepelni. Politikai pártjaink e napokra sem tudják letenni a fegyvert, és
ezeket az eseményeket is maguk népszerűsítésére, valamint ellenfeleik/ellenségeik lejáratására
kívánják felhasználni. Jó lenne megélni, hogy egy nemzeti ünnepen együtt ünnepel a nemzet!

Bár a magyar történelem viharos évszázadai sajnos elsősorban kudarcokkal, sorsfordító ese-
ményekkel teliek, ennek ellenére lehetne múltunkban olyan momentumokat, eseményeket is ta-
lálni, melyek sikeresek, pozitív kicsengésűek, nemzetformáló, sőt nemzetközi eseményeket for-
máló szerepük miatt méltóak lehetnének a hangsúlyosabb ünneplésre. Szükségünk lenne bátorí-
tó, ösztönző, erőt adó ünnepekre is az államalapítás ünnepe mellett. Ha egy kicsit azokat a múltbé-
li epizódokat is kihangsúlyoznánk, amikor maradandót alkottunk, amikor sikerült nem csak szim-
pátiát, hanem elismerést, tiszteletet is kivívnunk a világban, az önbecsülésünk is sokat javulna.

Ilyen eseménynek gondolom én a mostani cikk apropóját is jelentő Páneurópai Pikniket.
1989. augusztus 19-én olyan eseményre került sor a magyar-osztrák határon, amelynek nagy sze-
repe volt a vasfüggöny lebontásában, a német újraegyesítésben, de a szocialista diktatúra meg-
buktatásában is idehaza és a szovjet blokk egészében is. Ez egy olyan rendkívüli dolog, amire
büszke lehet a magyarság, büszke lehet egész nemzetünk.

Az esemény jelentőségét persze akkor érthetjük meg, ha ismerjük a korabeli politikai viszo-
nyokat. A II. világháború után a világ, és benne Európa kettészakadt, a létrejövő szocialista és ka-
pitalista világrendszerek határán pedig egy áthatolhatatlan műszaki zárat létesítettek, melyet
Churchill híres fultoni beszéde alapján vasfüggönynek neveztek el. Churchill 1946-ban még csak
képletesen használta a fogalmat, az egyre feszültebb nemzetközi politikai helyzet és a rengeteg
nyugatra történő szökés miatt, azonban szovjet utasításra a szögesdrótkerítést 1949-ben hazánk-

A kapu, amelyen a kitörés történt A kapu helye most
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ban is megépítették. Ezt váltotta fel az 1965-1971 között megépített műszaki jelzőberendezés az
osztrák-magyar határ teljes 246 km-es hosszán. Mivel a vasfüggöny a szocialista blokk teljes nyu-
gati határvonala mellett felépült, teljesen elvágta egymástól a két világrendszert. Nem véletlenül
vált a hidegháború egyik meghatározó szimbólumává.

A nyolcvanas évek végére azonban a vasfüggöny fokozatosan idejétmúlttá vált. Ez jórészt a
szocialista berendezkedés válságával, a Gorbacsovnak köszönhetően megváltozott szovjet politi-
kával, a kényszerű nyugat felé nyitással függött össze, de nehezítette a fenntartását az a pikáns kö-
rülmény is, hogy a drótutánpótlást csak nyugatról lehetett volna megoldani jelentős mennyiségű
devizáért cserébe, amire ekkor már nem volt pénz. A vasfüggöny így ugyan még állt, de már nem
működött hatékonyan. A lassan felpuhuló politikai légkörben, Kádár János leváltása és az ellen-
zék megerősödése lehetővé tette a vasfüggöny felszámolására történő kezdeményezéseket. Első-
ként Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMPPB tagja 1988. október 26-án Győrben fogalmazta
meg nyilatkozatában, hogy „…az elektromos jelzőberendezés erkölcsileg, technikailag és politi-
kailag elöregedett.”. Az események azonban csak akkor gyorsultak fel, amikor 1988. novembe-
rében Grósz Károlyt Németh Miklós váltotta fel a miniszterelnöki székben, és így a diktatúrához
végletekig ragaszkodó dogmatisták mellett a változásokat elfogadó, sőt szorgalmazó reformkom-
munisták is egyre nagyobb számban kerültek be a politikai vezetésbe. A vasfüggöny leszerelésé-
nek kérdése is egyre gyorsabban haladt, majd 1989. május 2-án örökre kikapcsolták az elektro-
mos jelzőberendezést, és megkezdték a kerítés hivatalos leszerelését. Demonstratív okokból
Alois Mock osztrák és Horn Gyula magyar külügyminiszterek 1989. június 27-én ünnepélyesen
átvágták a vasfüggönyt. A bíztató jelek és az elért eredmények ellenére azonban még mindig na-
gyon bizonytalan volt a politikai helyzet.Az ellenzék létezését ugyan már engedélyezték, de az ér-
vényben lévő törvények, a kommunisták kezében lévő hadsereg, rendőrség és munkásőrség ko-
rántsem jelentett szabadságot a rendszerváltozást szorgalmazók számára. Elérhető közelségbe ke-
rült ugyan a diktatúra megbuktatása, a hatalom azonban még a régi kommunista vezetők kezében
volt. Minden változást szorgalmazó törekvés, gesztusértékű találkozó, rendezvény jogalapot ad-
hatott a hatalom drasztikus fellépésére.

Ebben a bizonytalan politikai légkörben szü-
letett meg a Páneurópai Piknik gondolata, hogy
aztán komoly lendületet adjon majd a későbbi
eseményeknek. Habsburg Ottónak egy 1989. jú-
niusi beszéde adta az ötletet, hogy a határon
szervezzenek egy összejövetelt magyar és oszt-
rák részvétellel, hogy érzékeltessék a határ két
oldalán élők különböző helyzetét, illetve, hogy
kifejezzék az együttműködés, a kapcsolatfelvé-
tel szándékát. Az 1989. augusztus 19.-re szóló
meghívón a felhívás állt, míg„Bontsd és vidd!”
a rendezvényre készített plakáton a „Falurom-
bolás helyett Falrombolást!” szlogen egyaránt
utalt a romániai falurombolásra és a Berlini Fal-
ra. A rendezvény fővédnöke magyar részről Pozsgay Imre, a vasfüggöny másik oldaláról pedig
Habsburg Ottó lett.AszervezésAusztriában és az NDK-ban is komoly reklámot kapott, ennek kö-
szönhetően vált az esemény igazán történelmivé, elsősorban a németeknek köszönhetően.

Aszocialista diktatúra idején ugyanis Németországot is kettévágta a vasfüggöny, lehetetlenné
téve a két német állam polgárai közötti kapcsolattartást. Engedményt csak az jelentett, hogy az
egymástól elszigetelt családok Csehszlovákia és Magyarország területén találkozhattak – rend-
szerint nyaralások alkalmával. Csehszlovákia és Magyarország ugyanakkor szerződésben köte-
lezte magát arra, hogy nem engedi át a keletnémet turistákatAusztria felé.

A keletnémetek azonban a meghirdetett piknik szervezésében – a határ átmeneti megnyitásá-

A piknik meghívója
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ban – esélyt láttak az Ausztrián át történő nyu-
gatra szökésre. Már a nyár folyamán az átlagos-
nál nagyobb számban érkeztek Magyarország-
ra, és nyaralásuk lejárta után sem tértek vissza
nagyon sokan az NDK-ba. Érdemes volt marad-
niuk, mert a Páneurópai Piknik szervezői 1989.
augusztus 19-én jelképes határátkelőt nyitottak
Sopronkőhida és az osztrák oldalon fekvő
Szentmargitbánya között. Az eseményeket le-
egyszerűsítve a piknik rendezvényét kihasznál-
va a határon várakozó keletnémetek több száz
fős csoportja egyszerűn csak megindult a határ-
állomás felé és áttörve a kerítést tömegesen me-
nekültek át Ausztriába. A magyar hatóságokat

teljesen váratlanul érték az események. A határőrök tanácstalanok voltak, mivel a határnyitás nem
az NDK-sok kiengedésére szolgált, így sem azok megállítására, sem átengedésére nem kaptak uta-
sítást. Végül a helyi parancsnok – a váratlan
helyzetben nem kevés bátorsággal – megtiltotta
az akkor még érvényben lévő fegyverhasznála-
tot, s így a felszabadult ünneplés nem fordult tra-
gédiába. Így a nap során mintegy 600 NDK ál-
lampolgár kelhetett át az osztrák határ túloldalá-
ra, hogy találkozzon NSZK-ban élő rokonaival,
vagy egyszerűen csak új életet kezdjen.

A határőrök engedékenységére rövidesen a
hatóságok is rábólintottak, így a piknik zavarta-
lanul folyhatott tovább a megnyitott határon. A
népünnepély több ezer vendége, fütyülve a hát-
térben folyó vitákra – melyekről nem is nagyon
vett tudomást – jókedvűen piknikezett. Főzték
a gulyást, sütötték a kolbászt, szalonnát, volt
sör, fröccs, miközben kilométer hosszan bontották a drótot, komolyan véve „Bontsd és vidd” jel-
szavakat.APikniket, ami valószínűleg hajnalig eltartott volna, az égi karhatalom, a mennydörgés
és a sűrű zápor verte szét. A következő napokban több száz keletnémet állampolgárnak sikerült
átjutni az akkor már nem túl szigorúan védett határon nyugat felé.

Az esemény későbbi, végleges elfogadását, legalizálását jelentette, hogy a magyar kormány –
Horn Gyula akkori külügyminiszter vezetésével – 1989. szeptember 11-én hivatalosan is meg-

szüntette a műszaki zárat az osztrák határon, és
ezzel együtt megnyitotta az utat a keletnémetek
előtt Ausztrián keresztül a nyugatnémet terüle-
tekre. Mindez értelmetlenné tette a Németor-
szágot elválasztó vasfüggönyt, illetve a berlini
falat is, így a magyar eseményeknek nem kis
szerepe volt a berlini fal 1989. novemberi le-
bontásában, majd az egy évvel későbbi német
újraegyesítésben. A németek ma is úgy tekinte-
nek Sopronra, hogy itt kezdődött meg a berlini
fal leomlása.

A Piknik ugyan a tervezettnél rövidebb lett,
de bizonyossággal állíthatjuk, hogy történelmi

A szabadság kapuja

A vasfüggöny darabjait történelmi ereklyeként
hordták szét a résztvevők

Ezt jól kifőzték



19

TANÁRAINK ÍRTÁK

küldetését így is maradéktalanul betöltötte. A rendezvény így
nem csak egy békedemonstráció volt a demokratikus beren-
dezkedés mellett, hanem közvetlen előzményévé vált a vas-
függöny felszámolásának, és ezzel a szocialista blokk felbom-
lásának. Az a nap egy olyan eseménysorozatot indított el, ami
jelentősen felgyorsította a kétpólusú világ megszűnését, így a
hidegháború végleges lezárását. Egy magyar civil kezdemé-
nyezés világpolitikai súlyú eseménnyé vált. A világot ketté-
osztó drótkerítésen ütött rés egyre tágult, miközben a szocia-
lizmus egyre zsugorodott, majd kimúlt.

Nem túlzunk tehát, ha a Pikniket egy korszak lezárásának,
s egy új korszak kezdetének tekintjük. A vasfüggöny Magyar-
országon omlott le elsőként, ami nagymértékben elősegítette
Európa újraegyesítését, és az európai integráció keleti bővíté-
sét.

Ezek alapján elvárható lenne az eseménynek a mai kor ma-
gyarságával való alaposabb megismertetése, ami erőt, büszke-
séget, tartást adhatna az ezekkel a tulajdonságokkal hadilábon
álló polgárainknak. Az ilyen dicsőséges tettek iskolákban történő tanítása pedig a pedagógusok
munkáját könnyítené meg a hazafias nevelés kérdésében. Ugyanakkor a Páneurópai piknik szel-
lemiségének a következő generációknak való átadása a nemzeti érzés erősödése mellett az euró-
pai szellemiséget is erősítheti honfitársainkban, mert bizonyítja, hogy a nemzeti értékek és az
európai, illetve egyetemes értékek igenis összeegyeztethetők. Ha az esemény nem is kerül be a kö-
telező ünnepek sorába, történelmi konferenciákat, iskolai, művészeti versenyeket lehetne az év-
fordulókon rendezni, és az emlékhely is kaphatna nagyobb nyilvánosságot. A folyamat már meg-
indult, mivel az egykori találkozó helyén ma már számos műalkotás – lélekharang, pagoda, Me-
locco Miklós és Habsburg Gabriella szobrászok által készített emlékművek – emlékeztet, miköz-
ben a kettészakított világ egykori – főleg német– áldozatai számára Sopronpuszta igazi zarándok-
hellyé vált.

Folytassuk a kutatást, keressünk újabb és újabb tetteket, amelyek erősíthetnek bennünket, és
nemzetünket!

Szerényi Róbert
tanár

A Páneurópai Piknik hivatalos emlékműve, Melocco Miklós alkotása
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Egy régi anekdota szerint az egyik cannes-i filmfesztiválon, egy hosszas vita végén, már meg-
lehetősen ingerült hangulatban a következő kérdést tették fel Jean-Luc Godard-nak, a francia új-
hullámos film egyik megteremtőjének:

–Azt ugye azért Ön is elismeri, hogy a filmnek kell, hogy legyen eleje, közepe és vége?!
– Hát persze! – válaszolta Godard. – Csak nem feltétlenül ebben a sorrendben.
David Mitchell, a sikeres angol regényíró harmadik kötete, a 2004-ben megjelent Felhőatlasz

is különös szerkezetű: hat különböző, térben és időben is elkülönülő történetből áll. A matrjoska-
szerűen felépített rendszer a következőképpen képzelhető el. A félig elolvasott első „kisregényt”
hagyjuk nyitva magunk előtt, majd tegyük rá – szintén nyitva – a második félig olvasott „kisre-
gényt, és ezt folytassuk tovább a hatodikig, amelyet azonban olvassunk végig, zárjunk be. Foly-
tassuk az olvasást az ötödikkel, zárjuk be …, míg el nem jutottunk a kezdő történet végéig.

Ahat történet egy függőleges tengely mentén tükröződik: hasonlóan, de nem ugyanúgy.Amá-
sodik részhez érve ugyanis a főszereplők olyan felismerésre jutnak, amely homlokegyenest ellen-
kezik korábbi meggyőződésükkel vagy életcéljukkal. Másrészt tematikai hasonlóság is van a
„kisregények” között: minden történet a hatalom valamilyen formájának elnyomásáról szól, vala-
mint az előítéletes gondolkodás általában borzalmas következményeiről, játszódjon a részlet akár
a XIX. században, akár a XXIV. századi posztapokaliptikus jövőben. Harmadrészt az is kapcsola-
tot teremt a részek között, hogy a hatodik „kisregényben” nagyjából visszatérünk az első „kisre-
gény” körülményei közé: ismét Hawaii egyik szigetén járunk, ismét szerepet kapnak a békés mo-
riori törzs tagjai (vagy utódai), mint Autua vagy Zachry. Miközben a moriorik maori vagy kuna
rabszolgák lesznek, a fehérek éppúgy tehetetlenül asszisztálnak mindehhez, mint a fekete „böl-
cselődök”. A világ öt évszázad alatt visszasüllyedt regénybeli kiinduló állapotába, a történetek
„összeértek”. A körkörös szerkezet nyilvánvalóan zárt szerkezet, s ez pesszimista jövőképre utal.
Másrészt a kezdethez való visszatérés akár nyitottá is teheti az időbeli befejezést: még bármi meg-
történhet, az ember újrajátszhatja korszakait. (Kérdés persze, milyen változtatásokkal …)

A könyv időben utolsó két története két sajátságos sci-fi, melyek jövőképe teljesen eltérőnek
látszik: a XXII. századi világban a technikai civilizáció eredményei szabják meg a gazdaság, tár-
sadalom, politika, életmód, gondolkodás kereteit, a XXIV. századi hétköznapokból viszont eltű-
nik a civilizáció. A szépirodalom és a film persze számos pesszimista jövőverziót felvonultatott
már. Talán a leghíresebb példája George Orwell 1984 című regénye, melyben a totális diktatúra az
emberlét minden pillanatát ellenőrzi, kedvére alakítja a múltat, jelent, jövőt, atomizálja az emberi
életeket, s már a „gondolatbűnt” is halállal bünteti. Pierre Boulle A majmok bolygója című köny-

vében értelmes majmok veszik át a degeneráló-
dott emberiség helyét, a Mátrix című film a gé-
pek uralta világot vizionálja, a Gattaca című
film pedig egy genetikailag tökéletessé formált,
racionalizált emberi világ rémképét… A Felhő-
atlasz ötödik története Nea Szo Koprosz (helyi-
leg talán a hajdani Korea) világába vezet, és leg-
inkább a mértékét vesztett fogyasztói társada-
lom keserű szatírájának tűnik. A „tisztavérű”
„fogyasztók” fogyasztanak, klónozott „rab-
szolgáik” dolgoznak. A távol-keleti „szép új vi-
lág”-ban a „lélek” értelme is igazodik a való-

Változó felhők alatt
(Észrevételek David Mitchell Felhőatlasz című regényéhez)
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sághoz: „lelke” természetesen csak tisztavérűnek lehet, a „lélek” szó jelentése pedig a tisztavérű
folyószámlájától az azonosító jeléig terjed. Ebben a nem túl individuális világban az „Egyvéle-
mény„ uralkodik – természetesen a közakaratot képviselve, ám a legszomorúbb mégis az, hogy e
korszak legemberibb figurája egy felszolgáló-klón, Szonmi-451. A Felhőatlasz hatodik története
a még távolibb jövőbe, a földi civilizációt szinte teljesen elpusztító katasztrófa utáni időkbe vezet.
Atúlélők (többnyire állattenyésztő és földművelő primitív törzsek) körében dúsan tenyészik a mí-
tosz, babona, félelem (Szonmi-451 holografikus képét sokuk istenként tiszteli). A „Civ’lizácijó”
számukra olyan valami, amit a néha hozzájuk is ellátogató „bölcselődök” menekítettek el csoda-
hajójukon. Ködös múltjukat szájhagyomány útján próbálják továbbörökíteni. A kunák hódítá-
sának küszöbén kérdéses, hogy lesz-e még jövőjük.

Aregény címe látszólag csupán a szerkezetre utal.Amásodik „kisregény” léha életű, de zseni-
ális ifjú zeneszerzője, Robert Frobisher kereszteli el főművét Felhőatlasznak, mely „szextett egy-
mást átfedő szólóhangszerekre …; mindnek megvan a maga sajátos kifejezésmódja, hangsora,
hangszíne. Az első tételben a szólók sorra megszakítják egymást, a másodikban pedig sorra befe-
jezik megszakított szólamukat”. A mű ugyanakkor az emberi lét és a művészet esszenciája is, a
szépségé és az iszonyaté, s belőle valami végtelen szomorúság árad.

Aszerző a változatos történeteket eltérő mó-
don, más-más műfajban, stílusban, nyelvezet-
ben tárja elénk.Az első részAdam Ewing, a fia-
tal jenki nótárius útinaplója dél-tengeri hajóút-
járól. Kezdetben hisz a fehér ember civilizációs
küldetésében, az úriemberek kimondott szavá-
ban, a törvények igazságában, a barátságban, –
így lesz miből kiábrándulnia. (Halálra ítéli az,
akiben a legjobban bízik, és megmenti az, akire
egyáltalán nem számít.) Stílusa az érzelemgaz-
dag romantika és a precíz realizmus elegye.
Mondatai lassan, ráérősen hömpölyögnek, és
egy olyan kor üzenetét hozzák, amikor az emberek ráértek mesélni és azt meghallgatni.Arész fik-
tív narrátora nem tör irodalmi babérokra: olyan tempóban és olyan szavakkal szól, ahogy épp ide-
je és hangulata diktálja. Naplója teljesen természetes hatást kelt.

A második rész a hitelezői elől menekülő,
családja által kitagadott, kalandor életű zene-
szerző, Robert Frobisher 1931-ben írt levelei-
ből áll. A szerző egy váratlan ötlettől (no meg a
kínzó pénzhiánytól) vezérelve beáll kora legte-
hetségesebb zeneszerzőjéhez, az öreg, beteg és
zsémbes Vyvyan Ayrshez titkárnak és kottamá-
solónak. Kezdetben egyre jobb teljesítményre
sarkallják egymást, ám egy idő után a zsarnoki
természetűAyrs már nemcsak az ifjú titkár mun-
káját kívánja uralni. Zsarolással magához akar-
ja láncolni, igényt tart minden zenei ötletére és

művére (mint sajátjára). A fiktív elbeszélő általában csípősen elegáns, könnyed társasági stílus-
ban mesél, ám ha zenéről, szépségről vagy elmúlásról szól, ezt a szecesszió vagy az impresszio-
nizmus nyelvén teszi. A világ csupa hasonlattá válik, hisz a századforduló felfogásában az élet
álom, s a „világ – csak hangulat”(Reviczky Gyula: Magamról). Ezek a mondatok a könyv leg-
szebb, legkatartikusabb sorai. Persze azt is tükrözi a szöveg, hogy Frobisher figurája maga az ego-
izmus, mondataiból csak úgy harsog a nyegle önteltség. De önteltsége lassan mérhetetlen üres-
ségbe olvad…
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Luisa Rey 1970-es évekből való története az egyetlen, melyben a narrátor harmadik
személyben szól szereplőiről, talán azért, mert a tényfeltáró újságírás témájához ennek
objektivitása illik igazán.Aműfaja leginkább a krimit idézi, a szókincse sallangtalan, hétköznapi.
Az események egy kaliforniai atomerőmű új blokkjának építése körül bonyolódnak, s a
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása, a vezetés hatalmi harcai bonyolítják őket még
tovább. A belső nézőpont háttérbe szorulása miatt (is) ez a rész a leginkább pörgős, rövid
jelenetekből építkező, akciófilmekre hajazó. A sztori szerint egy kis kaliforniai szennylap, a
Spyglass ifjú munkatársa próbálja megszerezni az új erőműblokk balesetveszélyességét
bizonyító jelentést – szembeszállva a nagyvállalat érdekeivel – akár az élete árán is. Nem (csak)
rajta múlik, hogy túléli.

Eltérő világba vezet a negyedik történet,
Nagy-Britanniában járunk valamikor az 1980-
as években.Afőhős a már nem túl fiatal, simlis,
de öniróniája és humora miatt rendkívül szeret-
hető, csóró könyvkiadó, Timothy Cavendish.
Az ő memoárjait olvashatjuk. Pénzéhes maffió-
zók elől menekülve gazdag bátyjához fordul se-
gítségért, ám az lazán idősek otthonába záratja
öccsét, hogy végleg elhárítsa annak pénzkérő
akcióit. Az idősotthon azonban úgy működik,

ahogy a zárt osztályok szoktak: az ápolók éberek és jó erőnek örvendenek, a kerítés megmászha-
tatlanul magas, így Rejtő Jenő szavaival élve a belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan. Timothy
Cavendish szökési kísérletei így lesznek egyszerre kacagtatóak és végtelenül szomorúak. A rész
keserű paródia is – paródiája többek között az esendő öregségnek, a sznob irodalmi életnek, a „la-
pos” kritika és a megsértett írói önérzet összecsapásának, az angol vasutak megbízható működé-
sének, vagy a – főként focimeccsek alkalmával újravirágzó – skót-angol ellentétnek. Már csak a
főhős foglalkozása miatt is, itt találkozhatunk a legtöbb irodalmi utalással. (Akritikus „valaki, aki
gyorsan és célirányosan olvas, de sohasem bölcsen”; „Gyakorlott szerkesztőként nem vagyok hí-
ve a visszautalásoknak, az előre utalásoknak és egyéb fortélyos irodalmi eszközöknek, ezek a 80-
as évekhez tartoznak, amikor posztmodernizmusból és káoszelméletből lehetett diplomázni.”)

Szonmi-451 oriszon- tanúsága az ötödik a történetek sorában (az oriszon holografikus felvé-
teleket készített és őrzött meg). Szonmi, a lázadó, majd elfogott egykori felszolgáló-klón válaszol
kivégzése előtt az archivista kérdéseire: a szöveg tehát átmenet a vallomás és a kihallgatási jegy-
zőkönyv között. Az egyes szám első személyű előadásmód remekül illusztrálja Szonmi szédü-
letes nyelvi és tudati fejlődését – még kezdetleges szava a „felsárga” („napfelkelte” a mínusz ki-
lencedik szinten / ébresztő a sárgás fényben), a „vállvez” (vállalatvezető), a „szappan” (esti klón-
táplálék, mely részleges amnéziát okoz, megtisztítja a tudatot a napi benyomásoktól), ötszavas
mondatokat is nehezére esik összerakni, ám nemsokára a legkülönbözőbb tudományok beavatott
szókincsét használja. A Nea Szo Koproszon használt nyelv a fogyasztásra beállt világ tükre: erő-
sen érezhető benne a
márkák rajongó fetisi-
zálása. A mobiltelefon
neve „sony”, a cipőé
„nike”, a karóráé „ro-
leksz”, a pisztolyé
„colt”. A nők (és férfi-
ak) bármit megadnak
a fiatalság látszatát biz-
tosító „harmatporért”
vagy „arcrendezé-
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sért”. Míg a tisztavérűek egyre fogynak (fiúgyermek-kvótájukat eladják harmatporért) és egyre tu-
datlanabbak (csak fogyasztaniuk kell, nem gondolkodniuk), a klónok (fabrikánsok) száma egyre
nő az élet minden területén.A tisztavérűek – tudat alatt – egyre inkább félnek tőlük, ezzel arányo-
san egyre fokozódik megvetésük, dühük és irigységük a klónok iránt (hisz szegények nagyon os-
tobák ugyan, de felelősséget sem kell vállalniuk semmiért, így bizonyára nagyon boldogok)… és
a XXII. századi „szép új világ” lassan feléli önmagát.

Az utolsó történetszál egy szóbeli elbeszélés. A már megöregedett Zachry mesél kalandjairól
a fiataloknak, este, a tűz mellett. A múlt, a hagyományok átörökítésének ősi rítusa zajlik éppen. A
főszereplő egyszerre „kisember” és „nagyember” a saját történetében. Kétarcú az általa használt
nyelv is: egyrészt kényelmes tempójú, finomkodóan régies, hosszú szóalakokat kedvelő, más-
részt egy fülfájdítóan rossz hangzású, igénytelen XXIV. századi „szleng”. Mintha Csokonai légi-
esen elegáns porcelán-nyelve keveredne egy félrészeg csávó hadovájával, „jaja”.

Összetett a regény jelképrendszere is. A hangsúlyos hatos szám a Bibliában maga a teremtés,
az alkotás; idővel a középkorban a Fenevad, a kísértés szimbóluma lett. A mitológiában a harmó-
niát, a világ egyensúlyát, a mágiában a végtelen időt jelképezi.ASzonmi-szál egy sajátságos kivá-
lasztottság, mártíromság és megváltáskísérlet története. A „kisregények” hősei a nietzschei „örök
visszatérés” szellemében cselekednek, azaz saját életüket úgy élik le, hogy azt akárhányszor
ugyanúgy felvállalhassák – persze ha erre egyáltalán lehetőséget kapnak. A főszereplők kényte-
lenek újraélni a Paradicsomból való kiűzetést. Sorra meginog hitük az egyenlőtlenséget kőtáblák-
ba véső törvényekben, a tökéletes műalkotásoknak szentelhető életben, a gazdasági-politikai dön-
téshozók felelősségében, a rokoni kapcsolatok megtartó erejében, a társadalmi összhang létrehoz-
hatóságában, vagy a harcot elutasító béke-elvben. Bizony, minden hősnek súlyosan vezekelnie
kell azért, hogy belekóstolhatott a Tudás gyümölcsébe. Ayrs és Frobisher első közös munkájának
címe a „Der Todtenvogel” (Ahalálmadár), ami sejteti, hogy Frobisher számára a közös munka egy-
szerre tárja fel a szédületes zenei kiteljesedés és a korai, sorsszerű halál perspektíváját. A több (de
korántsem minden) főszereplőn felfedezhető üstökösszerű anyajegy az egyszerű jelképek közé tar-
tozik, már igen változatos jelentéseket tulajdonítottak neki: veszélyt és veszélyeztetettséget, kivá-
lasztottságot és magányt, szerencsét és szerencsétlenséget, dacos egyenességet és kiemelkedő em-
berséget. Sorselőjel lett belőle – az ősi gondolkodás öröksége.

„Aregény nem a szereplők reinkarnációjáról szól, hanem a szöveg lélekvándorlásáról.” (Lim-
pár Ildikó: A szöveg lélekvándorlása, www.barkaonline.hu/olvasonaplok/4095-felhatlas)
Ugyanis tipikusan posztmodern alkotás. Megidéz számos műfajt és stílust. Megidéz gondolkodó-
kat, akik hatással lehettek a posztmodern szemléletmód kialakulására (Freud, Nietzsche stb.). Mi-
vel e korszak művészete a felvállalt sokértelműségé, a Felhőatlasz felhő-történeteiben mindenki
mást-mást láthat. A szöveg meg-megszakított, gyakori az alkotásra való reflektálás: „…mintha
lenne bármi, amit nem írtak meg ezerszer Arisztophanész és Andrew Lloyd Kókler között! Mint-
ha a Művészet a Mi lenne, és nem a Hogyan!”; „Mennyire közönséges a halhatatlanság utáni lihe-
gés… A zeneszerző nem több, mint azok, akik a barlangok falára firkáltak. Azért ír zenét az em-
ber, mert a tél végeérhetetlen, s ha nem zenélnénk, annyival is hamarabb fognának körül a farka-
sok és a hóviharok”. Nem irodalmi textusok kerülnek irodalmi szövegekbe, sosemvolt dialektu-
sok születnek (pl. Zachry és társai nyelve). Az irodalom nem feltétlenül teremtés, inkább a létező
motívumok újrarendezése. (Szonmi-451 nevének számai például Ray Bradbury kiváló sci-fijét, a
„451 Fahrenheit”-ot idézik, melyben a „tűzőrök” feladata a könyvégetés, hisz a múlt nélküli em-
ber teljesen egyedül, támasz nélkül marad a hatalommal szemben. A 451 Fahrenheit a papír gyul-
ladási hőmérséklete.)

Mi lehet a könyv tanulsága? Hogy az alapvető emberi értékek függetlenek kortól, nemtől, bőr-
színtől? Hogy a történelem és az egyéni életutak nem elhanyagolható része az elnyomás különbö-
ző formáiról szól? Hogy az emberi szabadságvágy örök? Hogy az emberi természet változatlan,
így konfliktusai is folyton újjászületnek? Hogy aki gyenge, az préda lesz?Aki mer máshogy gon-
dolkodni, az belebukik? Mi a küzdés értelme? Áldásos-e a technikai fejlődés? Boldog-e a naiv tu-
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datlanságban leélt élet? Életnek nevezhető-e
igazán? Létezik-e szabad akarat? … Számta-
lanszor felvetett, és még számtalanszor felve-
tendő kérdések ezek …

Akönyv alapján készült filmet 2012-ben mu-
tatták be, a rendezők:Andy és Lana Wachowski,
valamint Tom Tykwer. A film nem ugyanarról
szól, mint a regény és nem ugyanúgy. Az utóbbi
természetes, hisz a film nyelve eleve más. A tar-
talmi változtatások viszont nem feltétlenül sze-
rencsések. A film főszereplőinek mindegyikén ott ékeskedik például az üstökös alakú anyajegy,
mintha egyszerűen csak egymás reinkarnációi lennének. Teljesen eltűnik Szonmi-451 fejlődésre-
génye, helyette egy karcsúsított szerelmi szálat és szédítő iramú üldözési jeleneteket kapunk.Azá-
ró filmkockákon sorra feltűnő főszereplők sorra összegzik életük értelmét – nyilván a „gyengéb-
bek” kedvéért. A végső beállításban oly önzetlenek, oly meghatók, oly nagyszerűek! Hmmm …
már csak egy szélgép hiányzik, hogy hatásosan lebbenő fürtökkel tűnhessenek át az örökkévaló-
ságba. A film persze – mindezek ellenére – nézhető, sőt újranézhető alkotás. A képek gyönyörűen
komponáltak, a sztorik követhetőek.Aszámtalan történet-mozaik összeillesztése igen ötletes és ki-
fejezetten gondolatébresztő.Aneves színészek több – néha igencsak meglepő – figurát alakítanak.
Lehet találgatni, kit is rejt éppen az aktuális maszk. Jim Broadbent sorsüldözött öreg könyvkiadója
vagy bogaras, zsarnokoskodó zeneszerzője telitalálat, a Frobishert alakító Ben Wishaw szintén, no
és Tom Hanks is okoz meglepetéseket (például a csak ököljogot ismerő „Tornádó” Hoggins nyúl-
farknyi szerepében).

A regény a történetmesélő hagyományok folytatója is – a hat rész hat fordulatos „mese” múlt-
ról, jelenről, jövőről. Hiszen az ember leginkább a történeteiben és a róla szóló történetekben rög-
zül és él tovább. Te pedig, Kedves Olvasó, ha a könyv végére jutottál, dőlj hátra karosszékedben,
és azokkal, akik szintén olvasták a könyvet, beszélgess a könyvről, az életről, magadról – a Te
történeteidről.

Prokob Ildikó
tanárnő
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2014 január 20-án hirdettem meg az iskolában a weblap szerkesz-
tő versenyt.

A zsűribe meghívtam Király Tibort, az iskolai rendszergaz-
dát, Kajatin Béla tanár urat, akinek hobbija a kiadványszerkesz-
tés és a grafikai programok használata és Bérczes Gergely ta-
nár urat, iskolánk rajz és művészet tanárát.

A pályázatok beadási határideje március 21. volt, így ele-
gendő idő állt rendelkezésre a munkák elkészítéséhez.

Határidőre beérkezett 4 pályázat, amit a zsűri értékelt. A
zsűri elnöki szerepét én töltöttem be, de nem volt vita, mivel
teljes egészében egyetértettünk a helyezések sorrendjében.
Figyelembe vettük az esztétikai megjelenést, az alkalmazott
technikai megoldásokat és a tartalmasságot.

Azsűri egyhangú döntése alapján Györgyi Csaba 11.Aosz-
tályos tanuló munkája lett a legjobb.

Végignézve a weblap minden oldalát, látható, hogy rengeteg
információt gyűjtött a témával kapcsolatban, ezeket az informá-
ciókat logikusan elrendezte, menüpontokba osztotta. Munkájában a
mennyiség összhangban van a minőséggel.Az elrendezés, a kompozíció,
a színek és effektusok használata egészen professzionális.Aképek a témához illenek, a hanghatá-
sok élvezetessé teszik a weboldalak megtekintését.

A második helyezett Láposi Viktória 12. D osztályos tanuló lett, aki hatalmas gyűjtőmunkát
végzett, idővonalra helyezve mesélte el az iskola történetét. Technikai megoldásai egyszerűbbek,
de esztétikailag és tartalmilag is megfelelőek.

Weblap szerkesztő verseny

Láposi Viktória, Györgyi Csaba, Magyari Mátyás, Kvancz Balázs
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A harmadik helyezett Magyari Mátyás 8. D
osztályos tanuló a képekre helyezte a hang-
súlyt. Tartalmilag kevésbé gazdag, technikailag
egyszerűbb, mint az előző tanulók munkája, de
ő is kiváló munkát végzett.

Negyedik helyezést ért el Kvancz Balázs 7.
D osztályos tanuló. Kisebb hibákat találtunk az
ő megoldásában, de nagyon ügyes, tehetséges,
az informatika iránt már évek óta elkötelezett ta-
nulónk, ezért a zsűri őt is tárgyjutalomban ré-
szesítette.

A verseny évenkénti megszervezését azért
tartom fontosnak, mert így lehetőség van a te-
hetségek felismerésére, a diákok megmutathat-
ják és elmélyíthetik a tudásukat.

Gratulálok a versenyzőknek és köszönöm
kollégáim segítségét az alkotások értékelésé-
ben.

Keresztessyné Takács Mária
tanár

Györgyi Csaba 1. helyezett
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Láposi Viktória 2. helyezett

Kvancz Balázs  4. helyezett

Magyari Mátyás 3. helyezett
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D-nap, hányszor, de hányszor mondtam már ezt a kifejezést, s hányszor, de hányszor gondol-
tam arra, mennyire szeretném látni a második világháború egyik legmeghatározóbb hadművele-
tének a helyszínét. Próbáltam elképzelni a partot, amit megkönnyített a sok-sok dokumentum-
film, de egyik sem veszi fel a versenyt az igazi élménnyel.

Az idén emlékeztünk meg a partraszállás 70. évfordulójáról, ez adta az ötletet arra is, hogy el-
utazzunk a helyszínre.

Atöbb ezer kilométer távolságot minél több élménnyel szerettem volna megtölteni. Ezért a tér-
ség felfedezésére indultunk....

Párizsból haladtunk a nyugati kapu felé, ahová a Szajna-völgye az a természet adta út, amely a
tengerig visz el. Fordított irányban is a népek országútja: a normannoké, később az angoloké, akik
ezen át törtek Franciaország szíve felé. Akadályként hegyek nem emelkednek előttünk, ember-
kéznek kell várakat építenie, hogy feltartóztassák a betolakodókat.

A föld gazdagon fizet errefelé, a klíma kegyessége kedvez ősidők óta a sehol ilyen zöld fűnek
és a rajta legelésző barmoknak.

Atenger pedig, amely a századok alatt annyiszor támadókat hozott a hullámok hátán Norman-
dia partjainak a közelébe, a békés időkben a hajózás, a kereskedés előnyeit adta, mindenekelőtt a
partok népének, amely egyébként a tengerből él.Afogás vágyán kívül az ereikben csörgedező ka-
landkedvelő normann vér, a viking ősök emlékeinek hatása is hajtotta őket.

Normandia sok-sok kiválóságot adott Francia-honnak: Corneille, Flaubert, Maupassant a szü-
löttei.

Utunk első állomása Rouen, a múzeumváros, a rengeteg faházas házzal, a szép palotákkal, a
hatalmas gótikus templomokkal. Közülük is kiemelkedik a Monet által közel harmincszor meg-
festett katedrális, mely az ország legnagyszerűbb temploma.

Itt tisztelgünk Jeanne d’Arc emléke előtt. A százéves háború idején vezette a francia nép fel-
szabadító harcát az angolok ellen, melyre isteni látomásai vezették. 1431-ben szenvedett máglya-
halált, az utókor méltó emléket emelt a mártír halálára, kápolnát épített modern stílusban.

A múlt emlékeinek megcsodálása mellett a földi javakra is odafigyeltünk, hiszen itt gasztro-
nómiából is leckét vehetünk: a roueni módra készített kacsa (kicsit véresen) a lecke tárgya, s az
osztriga, amit itt egész évben fogyaszthatunk. Ami az italokat illeti, Calvados vidékén vagyunk,
így elengedhetetlen, hogy megkóstoljuk az almaborból készült pálinkát, már csak a vendéglátók

kedvéért is...
Utunkat a Szajna torkolatáig folytatjuk, s

egy mesés kisvárosba érkezve pihenünk meg,
Honfleurben.

Az egyik legszebb városka, minden, ami
benne van kedves, a régi kikötő medencéje kö-
rül tömörül. A parton a hajók helyett gyönyörű
jachtok ringatóznak a vízen.

A térség rejtett szépségeinek felkutatása mi-
att érkezünk Caenba, a „normann Athénba”,
mely Hódító Vilmos kedvenc városa volt, s mely
város életében talán az utolsó háború volt a leg-
pusztítóbb: 1944-ben Caen nagy része össze-
dőlt, s a romok helyén kellett új várost építeni.

Normandia és Bretagne
– minden lépés történelem
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Aszáz harang városát uralják a normann emlékek. Igaz, már csak a vár romjait nézhetjük meg,
a várfalakat szép parkok övezik, s a falakon belül még a Hódító Vilmos építette donjon alapjai áll-
nak.

Arégmúlt nyomdokain haladva Bayeuxba érkezünk, mely nemcsak arra lehet büszke, hogy el-
sőként szabadult fel a hitlerista elnyomás alól 1944. június 7-én, s ahol a szövetségesek olyan si-
kereket értek el, hogy a város szinte teljes épségben megmaradt, hanem arra is, hogy itt őrzik a nor-
mann eposzt, mely valóságos képregény formájában elevenedik meg előttünk, s meséli Hódító
Vilmos hadjáratának, a hastingi csatának a képeit.A70 méter hosszú lenvásznon színes gyapjúfo-
nalakkal rajzolták fel az 1066-os csata legfontosabb jeleneteit. Ez a legpontosabb dokumentum,
amely a középkorból fennmaradt a hajózásról vagy a korabeli öltözködésről, s általában a szoká-
sokról. Ötvennyolc különböző jelenet sorakozik egymás után a faliszőnyegen: szinte filmszerűen
peregnek a képek szász helyesírással írt latin szöveggel.

Felejthetetlen élményt nyújt a páratlan faliszőnyeg, az ezt befogadó terem rejtett világításá-
ban. Méltó keretet ad hozzá a katedrális árkádsorából vett díszítőelemek füzére a falakon.

S ha már a második világháborús emlékek megérintettek, utunkat a közeli Arromanchesben
folytatjuk, mely a partraszállás egyik központi városkája, igaz a part mentén haladva egymás után
találkozunk emlékművekkel, vagy a hitleristák bunkereivel, s egy-egy csonka tornyú templom,
egy-egy toldozott falú épület szintén a háború dúlását idézi fel.

Maga a D-day hadművelet 1944. június 6-
án indult. Normandiának ezen a szakaszán nincs
számottevő kikötő, így a németek nem is várták,
hogy éppen itt próbálkozzék a szövetséges had-
erő.

Az egyik legnagyobb technikai meglepetést
a mesterséges, előregyártott kikötők jelentik,
amelyek igen sok hajót süllyesztettek el. A tá-
madás nemcsak a vízen indult meg, hanem a le-
vegőben is. Súlyos árat fizet Franciaország a fel-
szabadulásért.

A városban méltó módon adózhatunk a hő-
sök emléke előtt, hiszen a 360’-os panoráma
mozi, a Partraszállás Múzeuma szívbemarkoló-
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an idézi fel a hetven évvel ezelőtti eseményeket. Elszorult szívvel nézzük meg a német bunkere-
ket Longues-sur-Mer falu közelében, s tekintetünkkel pásztázzuk a végeláthatatlannak tűnő pi-
pacsmezőt, mely a halott katonák vérének szép metaforája.

Normandiai kalandozásaink végére hagytuk Mont-Saint-Michelt.Abencés apátság sokak sze-
rint a világ hét csodája közé tartozik, ez a 80 méter magas sziklára épített épületegyüttes, melyet
nagyobb dagályban a tenger vesz körül. Úgy választottuk ki a szállást, hogy este és reggel is meg-
csodáljuk ezt a csodálatos kolostort, s apálykor és dagálykor is tanulmányozhatjuk a tengert. Épp
sztrájkolnak a jegyszedők, a környék fel van túrva, komoly építkezés folyik, így nem is olyan egy-
szerű az apátság megközelítése, de persze mindent feledtet a látvány, mely még így is mesés.

Ezzel az élménnyel feltöltődve folytatjuk utunkat Bretagne-ba, a francia föld legnyugatibb
pontjára, mely valósággal belefúródik a tengerbe.Aszél és a hullámok szakadatlanul ostromolják
partjait, majdnem sziget. A térség sokáig magára hagyott és idegen a franciáktól, s ennek a kül-
önállásnak a szelleme ma is él. Máig megmaradt az ősi nyelv, nem tagadják meg a bretonok le-
gendáikat, babonáikat, szokásaikat. A francia király úgy tesz rá szert, hogy hozományként kapja
VII. Károly, aki 1491-ben lép frigyre Bretagne-i Annával, majd I. Ferenc csatolja Franciaország-
hoz 1532-ben.

Főleg mezőgazdasági vidék: búzát ad az országnak és szarvasmarhát, a partok mentén ha-
lásznak s a tenger gyümölcseit fogyasztják. Nagy bevételi forrás a turizmus, hiszen a tengerpart
gyönyörű, szeszélyes öblökkel, sziklacsipkékkel.

A partokon, de Bretagne belsejében is, titokzatos kövek emlékeztetnek a történelem-előtti
időkre: a menhirek.

Itt nem pompáznak gótikus katedrálisok, mesés kastélyok és színpompás paloták.
Anemes urak udvarházai szinte egyszerű farmok csupán, a nemességet csak a címeres kapuk,

a bástyák jelzik. Meghatározó az építőanyag is: a gránit, amit nem lehet úgy megmunkálni, mint
Normandia mészkövét.
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Mont-Saint-Micheltől nyugatra indulva értük el Dol-de Bretagne városát, rövid pihenő után
Saint-Malo felé vesszük utunkat, mely gránitsziklákon emelkedik a tenger felé.A kalózok városa
igen különleges hely, a falak körülzárta óvárosban igazi kalózokkal is találkozhatunk, sőt a bátrak
még közös fényképet is készíthetnek velük. Fájó szívvel veszünk búcsút a homokos tengerparttól,
s meg sem állunk az ország legnyugatibb pontjáig, Pointe de Razig. Szakadatlanul zúg és morajlik
a tenger, fúj a szél, s mi könnyedén mászunk a sziklákon. Nincs a közelben település, csak 15 vilá-
gítótorony. A lélegzetelállító keskeny földnyelv 70 méter magas, és mélyen belenyúlik az óceán-
ba. Persze, a hatalmas sziklafalak miatt nincs esélyünk arra, hogy belelógassuk a lábunk az At-
lanti-óceánba.

A következő állomás Locronan, s ahogy a jellegzetes breton házak között sétálunk, tényleg
úgy érezzük, megállt az idő. Itt még élnek a régi hagyományok, szokások, a népviselet és az ősi
breton nyelv.

Kelet felé haladva Concarneau városával ismerkedünk, s ahogy a városközponthoz közele-
dünk, az öbölben egy erődszigetet pillantunk meg, melyet híd köt össze a szárazfölddel. Az erőd
területén belül található az igen nyüzsgő és hangulatos középkori óváros.

Közel a tenger, s a hőmérséklet a 30 fokot is meghaladja. Nem igazán erre számítottunk, mikor
elindultunk.

Lassan utunk végéhez közeledünk, már ismerős vidékekhez érkezünk. A közel két hét alatt
megbizonyosodhattunk arról, hogy a természet és a történelem Franciaországon belül ezen a tájon
különös országot formált, mely legalább annyira rokonszenves, mint a már bejárt, vagy még előt-
tünk álló francia föld.

Páll Csilla
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Köln nevét hallva mindenkinek más élmény jut eszébe: az első kép, ami felvillan, a kölni dóm
impozáns, tekintélyt parancsoló épülete ( amit sajnos még nem láttam úgy, hogy ne lett volna
valamelyik része beállványozva, ugyanis az idő pusztító hatásaival folyamatos szélmalomharcot
vívnak a restaurátorok). Gondolhatunk a kölni karneválra, ami a velencei után Európában a máso-
dik legrangosabb karneválnak számít. A karnevál három fő figurája, a karnevál hercege, a szűz
(aki valójában egy női maskarába bújtatott férfi) és a paraszt.ARajna parti népünnepély első nap-
ja a „nők farsangja”: ekkor ugyanis a hölgyek egész nap karneváli jelmezbe öltöznek. Innentől
kezdve egészen hamvazószerdáig éjjel-nappal tart az ünneplés az utcákon, tereken és a kocsmák-
ban egyaránt. Rangra s korra való tekintet nélkül szinte mindenki jól megválogatott jelmezbe bú-
jik – legrosszabb esetben felvesz egy jelzésértékű, bohókás kalapot. Maskarába bújnak a konszo-
lidált idős párok és a fiatalok is; még a csöppnyi gyerekeket is beöltöztetik. Ezt az ünnepélyt a
helybéliek ötödik évszaknak nevezik.

Köln azonban sokkal többet tud nyújtani az ide látogató turistáknak. Ebben a cikkben elsősor-
ban azokat az érdekességeket szeretném bemutatni, amik a legtöbb útikönyvből kimaradnak, de
meghatározóak erre a 2000 éves városra. Annak ellenére, hogy a tartományi főváros Németország
negyedik legnagyobb városa, mégis élhető, hangulatos, nem érezzük magunkat szürke kis porsze-
meknek. Az utcán sorakozó kávézók teraszain (ha találunk szabad asztalt) mindenki szívesen sza-
kít időt egy csésze kávéra és egy szelet Käsetorte-ra, megáll az idő, megszűnik a nagyvárosi ro-
hanás.

Kölni mozaikok
(ami az útikönyvekből kimaradt)
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Felfedező utunk során elsősorban az érzék-
szerveinkre hagyatkozunk és menjünk először
az orrunk után.Acsokimúzeum a Rajna kikötő-
jében, egy benyúló félszigeten található, hatal-
mas többszintes épület, amely hajót formáz.
Megérkezésünkkor a belépőjegy mellé egy ki-
csi Lindt csokit kaptunk. Megismerkedhetünk
a kakaóbab termesztésétől egészen a kész cso-
koládé előállításáig.Az édességet kedvelők „ol-
tára” a hatalmas, három méter magas csokiszö-
kőkút: itt 200 kg Lindt csoki folydogál, amit os-
tyával mártva kóstolhattunk meg.

A látványcsokigyárban végignézhetjük –
egy üvegfal mögött – a csokigyártás minden
egyes mozzanatát, hogyan készül a számtalan
nyúl, húsvéti figura, mikulás, és persze a trüf-
fel, bonbon. Kicsit nosztalgiával néztük a régi
csokireklámokat, csokiautomatákat. Tudtátok,
hogy a lila tehén előtt egy bernáthegyi kutya

volt a Milka reklámarca?
Még mindig a kellemes il-

latokat követve eljuthatunk
az úgynevezett illatos ház-
hoz. A kölnivíz ma már csak a húsvéti locsolkózáshoz köthető nálunk, holott a
Kölner Wasser egy nagy múltú parfüm. A márka igazi klasszikus, koráb-4711
ban gyógyszerként is használták; a receptet állítólag nászajándékba kapta egy
szerzetestől Herr Mülhens.Az illatos ház, ahol a vállalkozó kedvű úriember el-
kezdte készíteni a kölnivizet, az 1700-as évek végén kapta a mai napig világhí-
rű számot: mikor a franciák elfoglalták a várost, utcanevekkel nem vesződtek,
de előírták, hogy minden épületet meg kell számozni, így segítve a katonáik tá-
jékozódását. A Glockengassén álló, gyönyörűen felújított épület ma is illato-
zik: a bejáratnál falikútból folyik a kölni, szemben pedig hatalmas faliszőnye-

gen látható a ház megszámozásának jelenete.Aparfüméria egyben múzeum és tanműhely is, ahol
a kölnivíz történetét bemutató kiállítás mellett illatszemináriumokat is tartanak. Ha az orrod netán
nem vezetne el a házig, használd a füledet: a homlokzaton minden órában hangos harangjáték kí-
séretében vonulnak körbe a katonabábok.

A hosszú séta után elfáradva, szomjúságunkat egy pohár hideg „kölsch”-sel csillapítjuk, ami
nem csak egyszerűen egy sör, hanem egy fogalom, egy életérzés az itteni emberek számára. Kor-
sók helyett magas, vékony, 2 decis poharakban
– Stangen – szolgálják fel, amiből persze egy po-
hárral sosem elég. Amint kiürül a pohár, a pin-
cér – der Köbes – máris hozza a következőt,
mindaddig, míg a poháralátétet rá nem tesszük
a pohárra. A lager söröknél lágyabb, gyümöl-
csösebb ízű, aranyszínű italt nem készítheti ám
akárki: a nyolcvanas évek óta létező Kölsch-
egyezmény azt is szigorúan meghatározza,
hogy meddig terjed Köln körül az a körzet, ahol
még kölsch néven lehet sört főzni.Asörfőzdék-
ben nemcsak ezzel a habos nedűvel ismerked-
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hetünk meg, hanem a helyi ételspecialitásokat is megkóstolhatjuk, mint például a Halven Hahn-t,
ami nevével ellentétben nem egy szárnyasból készített étel, hanem egyszerű sajtos szendvics
vagy a kölscher Kaviart, ami felszeletelt véres hurka, de a csülök, sült kolbász is igen népszerű.
Még egy jó tanács: ha Kölnben vagy, ne rendelj „Alt” nevű sört, mert az düsseldorfi specialitás,
vagyis a rivális városé.Apincér valószínűleg hangos felháborodás közepette fogja a többi vendég
értésére adni, hogy egy, az ellenséges város szimpatizánsa ül közöttük.

Miután megismerkedtük a kulináris élveze-
tekkel, nézzünk le a lábunk elé és emlékezzünk
kegyelettel a múlt áldozataira. Köln utcáit róva,
több helyen is úgynevezett „botlasztókövekre”
– Stolpersteine-ra bukkanunk. Ezek kis réz-
lappal borított beton kockakövek, amit alko-
tójuk Günter Deming az utcák kövezetébe he-
lyez el. Célja, hogy az élők belebotoljanak a
szörnyű emlékekbe. Szinte lehetetlen felfogni,
mit jelent hatmillió ember szándékos kiirtása.
De ha az utcán az egyik ilyen kis kockán meg-
csillanó napfény a szemünkbe villan és elolvas-
suk rajta a nevet, aztán ránézünk a házra, amely valaha az illető otthona volt, a holokauszt embe-
ribb és egyénibb arcot ölt.A legtöbb áldozatnak nincs sírhelye, ahová a hozzátartozók vihetnének
egy szál virágot, név nélkül, megfosztva a személyazonosságuktól tűntek el a náci népírtás során.
Deming munkájának köszönhetően mintegy 28 ezer névtelen áldozat végre személyes emlékhe-
lyet kapott, nemcsak Németországban, hanem többek között Budapesten, Prágában, Rómában,
Antwerpenben, Rómában és Rotterdamban is.

Bereczki Szilveszterné
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Már két alkalommal is láthattátok Krúdy
Feszten, bemutatónkon, hogy kung-fuval és me-
diballal is foglalkozom. Aki nem ismeri a me-
diballt, annak elmondom, hogy ez egy olyan
mozgásforma, aminek az alapja a tai chi, szóval
közel áll a harcművészetekhez. Közel 7 éve fog-
lalkozom kung-fuval. A Spirit Sportegyesület
tagja vagyok, itt ismerkedtem meg a mediball
nevű labdajátékkal is. Erről a két mozgásfor-
máról ezek után külön fogok beszélni.

A kung-fut nővéremen keresztül ismertem
meg (aki szintén a Krúdyban tanult ). Már az�

elején megfogott, szinte a kezdetektől aktívan
űztem. A versenyzést is korán elkezdtem, egy
éve sem edzettem, amikor Országos Bajnoksá-
gon vehettem részt. Évente kb. 4-5 versenyen
szokott részt venni a csapatunk, majdnem
mindegyiken ott voltam én is. Ezeket a megmérettetéseket általában Budapest környékén szerve-
zik, de így sem hosszú az út, mert a buszban jól szórakozunk a csapattársaimmal . 2010-ben�

Olaszországban Világbajnokságon vehettem részt, ahol négy kategóriában indultam, kétszer áll-
hattam a dobogó legfelső fokára. A felkészítést edzőimnek, Szilágyi István és Badar Ágnes mes-
ternek köszönhetem. A másik nemzetközi bajnokság, amin részt vettem egy éve, a 2. Tradicio-
nális Kung-fu és Wushu Európa bajnokság. Ennek lehetőségét az Axpo cég szponzorációja adta,
így tudtunk a legnépesebb magyar csapatként megjelenni a versenyen, és együtt tölteni egy tar-
talmas hetet.

Még sokan nem tudják, hogy mi is az a mediball, ezért sok bemutatón, sportágválasztón, és
egyéb rendezvényen népszerűsítjük, az ország több pontján. Mégis a legjobban eső gratulációkat
az iskolában való szereplés után kaptam, még akkor is, ha nem mindig ment olyan simán a bemu-
tató. Ebből is rendeznek magyar versenyeket, és mivel az országban a mi egyesületünk a központ-

ja ennek az új sportnak, ezért mi vagyunk a fő-
szervezők. A versenyen több kategória is van:
vannak mérkőzések és (csoportos vagy egyéni)
kreatív vagy kötött gyakorlatok. Eddig az egyik
legnagyobb élményem az volt, amikor a leg-
utóbbi versenyen először egy teljesen új formát
adtunk elő a lányokkal, amiket előtte hónapo-
kig alkottunk és gyakoroltunk. A versenyen ezt
elő tudtuk adni, még ott sem rontottunk, ahol
előtte az edzéseken mindig .�

Mulannak neveztek*

* Az etika tanárom.



36

DIÁKJAINK ÍRTÁK

Volt lehetőségem nemzetközi színtéren is versenyeztetni tudásomat, Hamburgban voltunk
Európa Bajnokságon. Itt az egész csapatunk tudott újat mutatni az ottani versenyzőknek és bírák-
nak, egyéni kreatív formagyakorlat kategóriában első helyezést értem el (a gyakorlat youtube-on
is megtalálható).

Ettől az évtől az iskolában is sportolok, elkezdtem röplabdázni.Acsapattársaim többsége már
évek óta edz, ők is segítenek nekem az edzéseken. Próbálok hozzájuk fejlődni, ehhez használom a
kung-fuban és mediballban megszerzett tudásomat is.

Gergely Katalin, 11.A

Kung-fu, kempo. Sok mindenkinek vagy az egyik, vagy a másik harcművészeti ág (esetleg
mindkettő) ismeretlenül hangzik. Ha harcművészetről van szó, gyakran a bunyó jut az ember
eszébe, ami nem is csoda, mert tényleg sok köze van hozzá, de ez nem csak erről szól.

Még óvodás koromban kezdtem, amikor még csak az energia levezetése volt a cél, de később
egyre többet jelentett. Az edzéseken mindig elvárt a tisztelet megadása. Egyszerű példája, hogy
nem tehetjük zsebre a kezünket, ha a Mesterünk sem teszi, nem beszélünk közbe, ha éppen az
instrukciókat kapjuk, és az ellenfél iránti tisztelet is fontos. Mindezek mellett önkontrollt is
tanulunk.

Volt olyan csapattársam, aki az iskolájában az erejét fitogtatta. Először csak figyelmeztették
edzésen, következő alkalommal már számára tiltott zóna volt az edzőterem.Aki foglalkozik harc-
művészettel, tudja, hogy csak védekezésre használhatjuk fel az innen származó tudásunkat.

A csapatból egy nagy család lett. A nagyok segítenek a kicsiknek/újaknak beilleszkedni, sőt
egyes technikák bemutatásáért, elsajátításáért is ők a felelősök. Sosincs olyan, hogy „nem tu-
dom”! Mindig meg kell próbálni!Az új dolgokat csak így tanulhattuk meg. Lehet, hogy nehéznek
látszott valami elsőre, de nem adtuk fel, próbálkoztunk.

Az első versenyemen (Budapest) még nem ismertem senkit a csapatbelieken kívül. Azonban
nem kellett sok idő, pár perc elteltével új barátokat szereztem, akikkel máig is tartjuk a kapcso-
latot. Értékes ismerettségek kialakultak már közös bemelegítésből, játékból (kicsiknél), sőt akár

vetélytársak is váltak már haverokká. „Apáston
ellenségek, lent barátok” vagyunk.

Tizenegy éve kezdtem el sportolni, hét éve
versenyszerűen művelem ezt. Először a kung-
fuval ismerkedtem meg, majd a kempoval. A
kung-funak köszönhetően tanultam meg pár for-
magyakorlatot (katát), ami a harcművészeten
belül a művészibb vonalat képviseli. Ebben egy
képzelt személy elleni küzdelemről van szó. Te-
tőtől talpig átmozgat, ellazít és megnyugtat.
Ezeket a gyakorlatokat lehet pusztakézzel vagy
fegyverrel (kard, szablya, legyező stb.) végez-
ni. A „harc” szóhoz pedig a boksz, a földharc, a
cselgáncs, stb. tartozik (versenyeken light/full/
semi contact, chikara kurabe, stb. néven neve-
zik). Ezek a „harc” részét jelentik, de a verseny-

A harcművészet értékei
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számok zömében nem az ész nélküli „verekedés” számít, hanem a technikás küzdelem. A kempo
több küzdősport keveréke. Megtalálhatók benne az ökölvívó, a thai box, kick box, a judo, vagy
karate elemek. Egyesületünk erre a vonalra állt át egy-két évvel ezelőtt.

Ami szerintem a legnagyobb ajándéka a sportnak, hogy csak kemény munka árán érhetünk el
sikereket, így kialakul a sportolóban a kitartás.

Szeptembertől júniusig van versenyszezon, ilyenkor szinte havonta van egy-két megmérette-
tés, amelyre elmegyünk (regionális, országos, nemzetközi, európai és világszintű). Számos ver-
senyen vettem már részt.Akezdetektől fogva több számban versenyzem (kata és küzdelmi).Afor-
magyakorlattal elért legszebb eredményem az, amikor VB 4. helyezést értem el Kharkivban (Uk-
rajna) a 2010. április 14-15. között megrendezett Nyílt Kempo-Karate és Kobudo Világbajnoksá-
gon.A2011. február 11-13-án megrendezett Juhász Ferenc Emlékversenyen és Kempo Világ Ku-
pa (Tököl) is egy kedves emlék marad mindig. Ott győztem le chikara kurabe (háromszor 2 perces
meccs: boksz, cselgáncs, földharc) számban azt, akivel már másfél éve rivalizáltam, s megszerez-
tem a világkupát. Ettől lett még csillogóbb az a serleg.

Ezután úgy gondoltam, hogy teljesen más sportágban kellene kipróbálnom magam, de egy év
kihagyás után valami mégis visszahúzott... Hiányzott az egész. Az izzasztó edzésektől, a baráto-
kon át a versenyekig, minden. Egyáltalán nem bántam meg, hogy visszajöttem. Itt fogalmazódott
meg bennem, hogy ez az életem részévé vált. Az új tagoknak elkezdtem egy fegyveres katát taní-
tani és az elkövetkezendő világbajnokságra edzeni. Nagyon fárasztóak voltak ebben az időszak-
ban a tréningek, ráadásul központi edzésekre is el kellett Budapestre utaznunk három hetente, kb.
3-4 hónapon keresztül. A legrangosabb esemény előtt azonban még helyt kellett állnom a 2014
márciusában megrendezett Juhász Ferenc Emlékversenyen és Kempo Világkupán, amelyen két
ezüsttel és egy bronzzal gyarapítottam az érmeim számát. Megérett a kitartó munka gyümölcse.
2014-ben a Magyar Kempo Válogatott tagja lettem és kijutottam az április 24-26. között megren-
dezett 11. Kempo Világbajnokságra, ahol semi contact-ban (boksz) ezüst érmes lettem, amikor
egy holland és egy portugál versenytárs ellen küzdöttem.

Aharcművészet szerintem egy csodálatos sportág, amelyben harmóniában van az erő a lágy és
megnyugtató mozdulatokkal (pl.: tai chi) és mint említettem, egy második családra tehetünk szert
a segítségével.

Bodnár Boglárka
10.B
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Idén, 2013.12.10-én is megrendezte Vass
Mihályné tarnárnő azACE-t, azaz azAdvanced
Conversation in English-t. A versenyt azonban
mind a tanulók, mind tanárok részéről gondos
felkészülés előzi meg.Afelkészülés jócskán túl-
tesz egy szimpla szöveg bemagolásán, így most
a diákok felkészülésének esetleges problémáit
szeretném megosztani akár a saját példámon ke-
resztül.

Az egész verseny már hetekkel (az én ese-
temben 1 héttel ) a nagy nap előtt elkezdődik,�

a beszédtéma leszűkítésével és a beszéd meg-
írásával. De miről is szóljon az a 3-4-5 perc?Amegfelelő téma és annak az érdekessége sorsdöntő
lehet. Nálam ez a rész egy rémálom volt, de ezt jobban csak tanárnő tudja: Amint kész lettem egy
változatommal, azonnal küldtem tanárnőnek e-mailen,és onnantól vártam a perceken belül érke-
ző válaszra.Az első változatomra tanárnő csak annyit reagált, hogy ezt bent megbeszéljük. Itt gon-
doltam, hogy valami nagyobb baj lesz, de nem feltétlenül az angol nyelvtanommal (hiszen a ma-
gyarhoz hasonlóan a véremben van, vagy nem?), inkább valami mással. Kiderült, hogy nincs ben-
ne semmi személyes, az egész egy automatizált iromány, mintha egy robot írta volna. Ezt a szöve-
get még két másik követte, és az utolsóval a 7. helyen végeztem, ami meglepő, mert az elsővel ta-
lán elsüllyedtünk volna a szégyentől mind a ketten. Véleményem szerint a problémát a digitális be-
mutató okozta, de mégis hogyan?

A verseny követelménye szerint készíteni kell egy számítógépes prezentációt is (ppt vagy ha-
sonló). Ehhez a legelterjedtebb program a Power Point, ami tökéletes, de mégis baj van vele és ez
a baj vezetett a problémához: Ha valaki azt mondja, hogy készítsek egy előadást, prezentációt, rög-
tön a Power Pointhoz nyúlok. Ez alapjában véve egy jó gondolat, mert rengeteget tud segíteni a
mondanivalónk szemléltetésében, azonban még mindig ez a jó megoldás? Lehet még egyéniséget
belevinni,amikor naponta több ezer ppt „gyártanak” a világon? Véleményem szerint nem. Min-

Szónok kaland
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denki azonnal erre a megoldásra gondol, emiatt rögtön nem lesz egyedüli az ötlet, ami még
rosszabb,hogy törli az egyéniségünket, egyediségünket. Ez az, ami miatt 3x kellett újraírnom a be-
szédemet, ez az, ami a legnagyobb gondot jelenti a felkészülésben.

Miért kellene ragaszkodnom az átlagoshoz? Nem kell! Ez után a felismerésem után a Prezivel
próbálkoztam, ez sem tökéletes, de más. Sok mindenben hasonlít a Prezi a PPT-hez, de a lényeg,
amiben különbözik: sokkal nyitottabb, sokkal kreatívabb, sokkal több mindet hagy a készítőjére.
Jobban tudom szemléltetni a gondolataimat, az egyéniségemet tudom belevinni az egész bemuta-
tóba, többet lehetek benne kreatív, és ezek tudják megszüntetni az előadás gépiességét, emiatt lesz
barátságosabb, emberibb.

Az egyetlen dolog, amire ezzel a történettel rá szerettem volna világítani az az, hogy az ilyen
jellegű versenyek és beszédek pontos ellentétei az iskolának.Asuliban egy sablont kell megtanul-
ni és ezt kell visszaadni napról-napra, évről-évre. A beszédek pont ezért jók, mert ha csak egy rö-
vid időre is ,de ezt a sablont egyediségre,karakterre tudják váltani. Véleményem szerint ez a kul-
csa a sikernek. Ezek alapján a legfontosabb cél, hogy mindig add önmagad, légy kreatív és sose ra-
gaszkodj a szokásoshoz!

Fabu Ákos 10.B

Nem, nem OKTV. OKPV. Országos Középiskolai Problémamegoldó
Verseny.AMathias Corvinus Collegium (MCC) és a Hungarian Business
Case Society (HBCS) közös versenye. Nem; pontosan mi sem tudjuk,
mik ezek. Na de kezdjük az elejéről.

Valamikor, valószínűleg valamelyik hónapban, talán januárban, de
egészen biztosan valamelyik nap letereltek minket (mármint az osz-
tályomat és más osztályokat) az ebédlőbe, ahol egy, mint kiderült, volt
krúdys lány és egy valószínűtlenül szép kék szemű fiú (mindketten egye-
temisták) tartottak előadást az MCC Középiskolás Programjáról, ami Ka-
tának (ő az egyik csapattárs) és nekem szinte azonnal meg is tetszett… de

most másról van szó. Ennek a tájékoztatónak a végén említette meg a lány az OKPV-t is, amit idén
rendeztek meg először. Versenyfelhívás: „Minden olyan középiskolás diáknak, akit érdekel a
stratégia és a problémamegoldás világa, és fejleszteni szeretné logikai, érveléstechnikai és
prezentációs képességeit.Aközépiskolai problémamegoldó verseny célja, hogy középiskolás diá-
kok a történelmi ismereteiket alkalmazva megismerhessék a problémamegoldás módszertani hát-
terét.Averseny lehetőséget teremt minden résztvevőnek, hogy fejlessze logikai, érveléstechnikai
és prezentációs képességeit.” Nos, én ezt a felhívást rögtön magamra vettem, Katának szóltam,
hogy ő is (csak kb. egy órán át kellett győzködnöm, de elismerte, hogy igen), aztán pedig ketten ér-
tesítettük Fruzsit (ő a másik csapattárs, aki aznap nem volt suliban), hogy ő is. Innen kezdődik kis
csapatunk története.

A verseny három részből állt. Először egy online tréningen kellett részt venni, majd egy selej-
tező feladatsort megoldani és végül Budapesten volt a szóbeli döntő. De ne rohanjunk ennyire elő-
re. Problémamegoldó versenyről lévén szó, elég hamar szembetaláltuk magunkat az elsővel. A
csapatnév… Szerintem mondanom sem kell, hogy ennek a kitalálása három lány számára szinte
megoldhatatlannak tűnő feladat. Egy egész lyukasórán át ezen gondolkoztunk. Először, mivel
mégiscsak történelem versenyről volt szó, a töri könyvben kezdtünk el rábökdösni random sza-
vakra, hogy legalább tűnjön úgy, mintha komolyak lennénk, de nem igazán találtunk semmit. A

OKPV
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proletárdiktatúra vagy a politikai váltógazdál-
kodás nem tűnt csapatnév alapanyagnak... Már
szinte az egész osztály beszállt az ötletelésbe,
de valahogy a „Fruzsina hercegnő és társalko-
dónői” meg a különböző 10 szavas mondatok
rövidítései nem tűntek az igazinak. Mondjuk ne-
kem a „Fáni és a többiek” tetszett, de ezt meg a
lányok nem akarták. Pedig tök jó lett volna.�
A 45. perc végére már éppen kétségbeestünk,
amikor Kata ezt találta mondani: „Mit fogok én
csinálni két ilyen egoista között?” És ezzel egy
láncreakciót robbantott ki. Már korábban sze-
mezgettünk az unikornissal, mert Fruzsin egy-
szarvús póló volt, most meg hozzá jött az egois-
ta, és megszületett a tökéletes csapatnév: Ego-
kornis. (Nem; valószínűleg nem vagyunk telje-
sen normálisak… de ez van.)

Tehát csapatnév pipa, már csak jelentkezni kell a versenyre és sínen vagyunk. Ezt még aznap
elintéztük a suliban együtt, (természetesen) én lettem a csapatkapitány, vagy, ahogy Fruzsi,
mondja, csapatvezér, és innentől kezdve nem volt más dolgunk, mint várni a további információ-
ra.Ami nem jött. Sokáig. Nagyon sokáig. Még egy visszaigazolás sem a jelentkezésről. Végül feb-
ruár végén kaptunk először hírt a szervezőktől, elküldték az online tréning részét képező videókat
és a például szolgáló szövegeket feltöltötték egy külön honlapra. Ja igen, és közölték, hogy a már-
cius 4-i héten lesz a teszt. Nos, mivel lusták vagyunk meg ilyenek, a kb. 30 szöveget úgy 3-4 nap-
pal a teszt előtt osztottuk el és kezdtük el megnézni. Mivel alapvetően én ráncigáltam bele a többi-
eket ebbe az egészbe, ők választhattak először, így természetesen nekem jutottak a leghosszabbak
és legunalmasabbak. Mindenki hősiesen végigküzdötte magát a számára kijelölt részeken (leg-
alábbis ezt mondják), és csütörtök délután a suliból együtt jöttünk el hozzánk megcsinálni a tesz-
tet. Először felkészültünk lelkileg (kávéivás és vagy egy fél óra beszélgetés), aztán még egyszer
megnéztük az összes videót és körbebarikádoztuk magunkat az összes töri könyvvel, füzettel és at-
lasszal, ami nálunk volt, és már indítottuk is a másfél órás időkeretes tesztet. Elég hamar kiderült,
hogy a töris dolgokra semmi szükség nem lesz, inkább rohantunk a számológépért, mert a kérdé-
sek 85%-a számolós logikai volt.A-sok vagyunk, de nem állítom, hogy ez a rész hibátlan lett. Fő-
leg amikor kémiai elemeket is belekevertek, attól pedig már csak megszokásból is megijedtünk…
Az utolsó feladatnak volt egyedül köze a történelemhez, egy esszét kellett írni (mondjuk azt elfe-
lejtették megadni, hogy kinek a szemszögéből, pontosan miről és mennyit). Persze én biztos vol-
tam benne, hogy tovább jutottunk, de a lányok kételkedtek benne. Természetesen nekem lett iga-
zam, ezt március közepén tudtuk meg.

Innentől kezdve egyelőre nem volt más dolgunk, csak várni. Március 30-án, vasárnap volt a
döntő, és az eset kidolgozására 72 órát kaptunk, tehát az esetet csütörtökön küldték el. A feladat a
Magyar Királyság 1526. januári helyzetének elemzése volt Szapolyai János szempontjából, vala-
mint döntéshozatal a törökökkel kapcsolatban. Pénteken reggel bementünk töri faktra. Tar Ferenc
tanár úr rengeteget segített nekünk a témával kapcsolatban, amit ez úton is szeretnénk neki meg-
köszönni. Első óra után Katáékhoz mentünk megcsinálni a minimum 8 diás prezentációt. Sem
megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy másfél órát töltöttünk el a betűtípus és még felet a hát-
tér színének kiválasztásával… de lehetséges. Miután ezt a problémát megoldottuk (ha már prob-
lémamegoldó versenyről van szó), neki is láttunk a tartalom összehozásához. Először eldöntöt-
tük, melyik diára mit szeretnénk, aztán Kata kivett a fagyasztóból töltött káposztát és rögtön kiol-
vasztotta egy serpenyőben… Végül is finom volt. Utána elkezdtük a munka nehéz részét, Kata
szerkesztette a diákat, én írtam a szöveget, Fruzsi pedig… Fruzsi pedig szellemileg támogatott
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minket és közben forgott a székkel. Nem teljesen készültünk el vele, de Fruzsinak indult a busza
haza Naményba, nekem meg énekkarra kellett mennem, úgyhogy csak este folytattuk Skype-on
és be is tudtuk fejezni olyan este 9-re. Tehát elkészültünk az egésszel… és másnap reggel kaptunk
egy e-mailt „segítség a feladat megoldásához” címszóval, ami nagyon hasznos volt természete-
sen, csak küldhették volna egy kicsit korábban is, mert így megint változtatni kellett a prezentá-
ción. Katával szombat délután mentünk Pestre vonattal, Fruzsi csak vasárnap reggel jött (el is ké-
sett). Szombat este először és utoljára, Skype-on kisebb-nagyobb sikerrel összepróbáltuk a szöve-
get a folyamatos „hallasz?, látsz?, most miért nem mozogsz?, lefagytál, szaggat a kép” mellett.

Vasárnap reggel 11-re kellett az MCC kollégiumába menni. A szervezők mind egyetemisták
voltak, így a hangulat elég oldott volt, és nem is izgultunk. Először volt két bemelegítő „játék”,
egy asszociációs és egy prezentációs, aztán pizzát kaptunk ebédre és közben beszélgettünk a többi
csapattal és a szervezőkkel. A verseny maga 13 órakor kezdődött, a több mint 20 csapatból beke-
rült 6 közül nekünk kellett utoljára bemutatni a munkánkat a háromtagú zsűri előtt, amiben benne
volt Száray Miklós is, a történelem tankönyv szerzője. Utána beszélgettünk is vele, nagyon ked-
ves volt. Aprezentálás jól sikerült, az utolsó dián megjelenő hatalmas lila egokornis pedig kifeje-
zetten tetszést váltott ki mindenkiből. Fél órát kellett várni az eredményhirdetésre, majd meg-
tudtuk, hogy a II. helyezést értük el. Nem a legjobb, de jövőre az Egokornis visszavág!

Csapattagok: Laskay Katalin Anna
Toma Franciska

Tóth Fruzsina
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Mi is az Arany János Irodalmi verseny? Röviden: egy hatalmas élmény. Nevéből adódóan az
irodalmat szerető diákokat szólítja meg, a 9-10. évfolyamon. Célja, az olvasottság szélesítése és
az írásbeli és szóbeli megnyilatkozások színvonalának emelése. Minden évben 7 világ- és magyar
irodalmi mű kerül fel az olvasmánylistára, melyek között találunk kortárs és kötelezően egy
Arany János művet is. Az idei évben Arany János: Buda halála, Jack London: Martin Eden, Sütő
András: Gyermekkorom tükörcserepei, Bereményi Géza: Eldorádó, Móra Ferenc: Aranykopor-
só, Csiky Gergely:Anagymama és jelentkező-csalogatóként Leiner Laura:ASzent Johanna Gimi
– A kezdet című könyvek voltak elolvasandók. Nem tagadom, van olyan ezek közül, amelyeken
szenvedéssel rágtam át magam, de kedvencem is lett (nem, nem az SZJG).

A Krúdyban már-már hagyományszerűen osztják fel az irodalomtanárok maguk között a mű-
veket és külön-külön előadásokat tartanak róluk, hogy sikeresen felkészítsenek minket az első for-
dulóra. Ez 240 perces és a művekhez kapcsolódó feladatokból, valamint egy összehasonlító fo-
galmazásból áll. Fontos tény, hogy ezen a versenyen fordított sorrendben emelkednek a nehézségi
szintek, tehát az első rész brutálisan kemény, megszűrik rendesen a „népet”. Itt minden egyes kis
apróság számít és olyan részletességet megkívánó feladatokkal találkoztam, mint amilyenekkel
még soha. A fogalmazásnál szerencsénk volt, a témát már a felkészülés során is átbeszéltük pár-
szor, nem ért meglepetésként.

Miután végeztem, szinte biztos voltam abban, hogy az országos döntőbe jutásom esélye igen
csekély, de tévedtem. Körülbelül 3 hónap elteltével megláttam a nevem a 2. fordulóba jutottak lis-
táján két másik krúdyséval együtt (Holik Blanka, és Kassai József ). Alig hittem el, de9.D 10.D
nem volt túl sok időm feldolgozni, hiszen hiába könnyebb a verseny utolsó szakasza, az előzőnél,
sokkal több energiát, kvázi munkát igényelt.

Tehát újra elkezdődtek a heti felkészítő órák, amelyek mindig valamilyen tanítási óra alatt zaj-
lottak, így mindhárman „el lettünk kérve”. Már ezért megérte . Ebben a szakaszban a részletek he-
lyett, a mű értelmezésére, a gondolataink választékosabb kifejezésére koncentráltunk. Leghasz-
nosabbnak a villámkérdések gyakorlását tartom, ami abból állt, hogy egy művel kapcsolatos kér-
désre 2 percben válaszolj szóban. Se sokkal több, se kevesebb idő felhasználása sem szerencsés,
így ki kellett tapasztalni, hogy hogyan építsük fel monológjainkat. Eleinte borzalmasan ment, de
az idő múlásával egyre jobban sikeredtek ezek is. Pál Csilla és Hegyiné Zsíros Csilla tanárnők
mindent megtettek a minél jobb eredmények elérésének érdekében, ezúton is szeretném újra meg-
köszönni nekik a fáradhatatlanságukat.

Aztán eljött április 11-e, péntek. Reggel már toporzékoltam otthon, annyira menni akartam. Is-
meritek azt az érzést, amikor úgy érzitek, hogy pillangók repkednek a hasatokban? Nos, ez nem
egészen olyan volt, sokkal inkább, mint egy méhkas a gyomrodban. A suli elé érve kissé lenyu-
godtam, és nemsokára elindultunk Hegyiné tanárnővel Tatára. Pár hosszúnak tűnő óra után, ott áll-
tunk a kollégium előtt, ahol 2 napon át voltunk elszállásolva, mind az 50 versenyző. Nem tudom,
hogy ez ennek az évnek a különlegessége volt, vagy ez szokásos-e, de hihetetlenül jó csapat gyűlt
itt össze. Nagyon jó fej és nem mellesleg művelt emberekkel találkoztam itt, akikkel 2 nap alatt
nagy jól összerázódtunk. Nem utolsó élmény az sem, legalábbis számomra, hogy nagyon finom
volt minden, amit itt ettünk .

Azonban nemcsak erről szólt ez a két és fél nap. Szombat reggeltől kezdve, elkezdődött maga
a verseny, és amíg itthon javában tombolt a Krúdy feszt, addig mi küzdöttünk a feladatokkal. El-
sőként egy fogalmazást kellett írnunk 3 óra alatt, kötetlen terjedelemben a következő idézet alap-
ján: … Rendkívül„Az olyan ember, akinek erős akarata van, ki tud emelkedni a környezetéből ”
örültem ennek a témának, mivel rengeteg gondolatom volt erről a művekkel kapcsolatban, így el-

Az Arany János Irodalmi Versenyről...
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kezdtem írni. Ma már bánom, hogy mindezt jegyzet nélkül, élesben kezdtem el, ráadásul miután
kész lettem, nem olvastam át egyszer sem, tehát fogalmam sem volt arról, hogy mire számítsak.
Megint csak nem volt időm ezen filozofálgatni, ugyanis délután megkezdődtek a szóbeli fordu-
lók. Sorszám alapján szólítottak minket egy teremből, ahol 25-ösével majdhogynem azt csinál-
hattunk, amit akartunk. Lehetőségem sem volt izgulni a verseny miatt, mivel végig beszélgettünk
mindenféléről, de főleg könyvekről. Érdekes volt hallani, hogy mások miket olvasnak, esetleg mi-
ket ajánlanak és nem utolsósorban jó érzés volt olyanokkal beszélgetni, akik szintén képesek órá-
kon át teljesen elmélyedni a sorok között.

Szokás ezen a versenyen, hogy a zsűribe meghívnak egy, a művével az olvasmánylistán sze-
replő ma élő írót. Kivétel nélkül mindannyian Leiner Laurára gondoltunk, az elkülönített terem-
ben százszor elhangzott, hogy hogyan fogják megmondani a véleményüket neki, ami az esetek
többségében semmi pozitívumot nem tartalmazott. Egyébként csalódniuk kellett, ugyanis az író-
nő nem vett részt az rendezvényen.

Amikor megkaptam a feladatot, 3 percem volt a felkészülésre. Versenyhelyzetekben, hajla-
mos vagyok a dekoncentráltságra, ez most sem volt másképp, végig egy Paramore dal ment a fe-
jemben. Így tehát eléggé lesokkoltan mentem ki a nagyterembe és ültem le a helyemre. Miután le-
telt a 2 percem, egyből elfelejtettem, hogy mit is mondtam, így fogalmam sincs, hogy miket hord-
tam össze Bereményi Géza előtt, ugyanis a zsűriasztalnál figyelte a versenyzők teljesítményét,
akiknek pechjükre épp az ő művével kapcsolatban kellett kifejteniük gondolataikat.

A délután folyamán volt még egy ugyanilyen feladat, de az már rutinosabban, könnyebben
ment.Anap végére eléggé fáradtak lettünk, de még elmentünk felfedezni Tatát vacsora után. Egy-
szerűen gyönyörű hely!Ató, az épületek és a város tisztasága, rendezettsége magával ragadó, hir-
telen elkezdtem irigyelni az ott élőket és azt kívántam bárcsak több időt tölthetnék ott.

Másnap délelőtt még egy villámkérdéses forduló várt ránk, délután pedig jött az eredményhir-
detés. Ki szeretném emelni, hogy aki már ott volt, nyertesnek mondhatja magát és büszke lehet az
eredményére, függetlenül attól, hogy ért el helyezést, vagy sem. Én a magam részéről nem számí-
tottam semmire, ezért nem hittem a fülemnek amikor meghallottam a nevemet. Remegő kezekkel
és lábakkal sétáltam át a székek között, hogy megkapjam az oklevelemet, de ami még lényege-
sebb, kaptam 6db értékes könyvet is. Eszméletlen jó érzés volt, pláne, hogy nem számítottam rá.
Boldogan jöttem volna haza akkor is, ha nem nyerek semmit, de így borzasztóan örültem.

Remélem, folytatódik a következő években is ez a hagyomány, hogy iskolánkban jelentkeznek
erre a versenyre az iroda-
lomszerető diákok könyv-
és sikerélménnyel gazda-
godhatnak, fejlődhetnek
mind írásban, mind szóban!
Higgyétek el, a sok fárado-
zás és tanulás melletti olva-
sás kifizetődik, ha nem is
ezen megmérettetés keretein
belül, de hosszútávon bizto-
san, hiszen műveltségetek
nagyobb, szókincsetek vá-
lasztékosabb lesz, és a taná-
rok is kellően jutalmazzák a
fáradságos munkátokat. Te-
hát olvasásra fel!

Balogh Zsuzsanna Zsófia
9.D
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Acímen talán sokan elszörnyülködnek, ma-
tek... fúj..., hogy lehet azt szeretni, nemhogy a
bűvöletében lenni? Erre azonban meg kell mon-
danom: én jó példa vagyok.

Most kifejthetném „kapcsolatom” a matek-
kal, de sajnos semmi olyat nem tudnék írni, ami
egyedi lenne (és nem szeretek másra hivatkoz-
ni…), rengeteg klisé és idézet jut eszembe, de
ezek nem a megfelelőek. A lényeg, hogy na-
gyon jóban vagyunk és megértjük egymást.. , és
nem tervezünk a jövőben sem összeveszni, sőt
még jobban megismerjük majd egymást.

De ennek a világnak van egy másik oldala
is. Akik nincsenek benne, nem tudják megér-
teni, mi lehet benne a jó. Rengeteg helyre elju-
tottam matekversenyek, táborok, hétvégi iskola
miatt... Ezen programok, események által az or-
szág szinte minden pontján van ismerősöm/ba-
rátom, és nem utolsó sorban fantasztikus élmé-
nyek sora áll mögöttem miattuk...

Ebben az évben 5x3 napot Szolnokon (Er-
dős iskolában), 3x3 napot Pesten, Pósa-tábor-
ban töltöttem, ezen kívül amikor csak tudtam,
olimpiai-szakkörre mentem Budapestre. Ezen
felejthetetlen napok mindegyikét egy kialakult
baráti körrel töltöttem, mindemellett persze sok tudást is szerezve...

Szerencsére versenyekre is e helyekről kerülünk be többnyire, így több év után az ismerkedési
esteket már barátként töltjük, verseny előtt és után támogatjuk egymást, a búcsúesteken meg csak
azt vesszük észre hirtelen, hogy megint feljött a nap....

Igaz, ezek sok időt lekötnek, gyakran egész hétvégéket/szüneteket...és versenyekre nem árt ké-
szülni sem... De ha jó eredményt érek el, az hihetetlenül jó érzés, és eszembe sem jutnak az esetle-
ges fáradságok...�

De ez a szép bennük, utána kivétel nélkül, azt sajnálom, miért nem tart tovább... szokás szerint
nem akarok sehonnan hazajönni... A verseny-szezon lejártával nem győzöm megtölteni a felsza-
badult időt. Egyébként sem szeretek unatkozni , utazni viszont nagyon.�

Tehát a matematika szerény véleményem szerint egy csodálatos dolog, büszke vagyok rá,
hogy szeretem és művelem, és boldog vagyok, hogy ennyi eredményt, emléket és élményt tudha-
tok magaménak miatta...�

Szabó Eszter 10.A

A matematika bűvöletében
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Az előző tanévben az a szerencse érte osztályunkat, hogy az
irodalom óráink keretein belül, heti egyszer egy valódi nyíregy-
házi színész, Horváth Sebestyén Sándor tette színesebbé min-
dennapjainkat.

Nagy élmény volt számunkra a Sanyival töltött idő. Én na-
gyon szeretem a nyíregyházi színészeket és egy-egy előadást néz-
ve tőlük távol a nézőtéri székben arról ábrándozom, hogy milyen
jó lehet ott lenni mellettük vagy beszélni velük. Egyszóval kicsit
belekerülni a világukba. Számomra ezek a foglalkozások lehető-
vé tették ezt, és egyben maradandó élményt is okoztak.

Azóta is emlegetjük Sanyi nevetésben bővelkedő „tanóráit”.
Ezeken az órákon mi is ki tudtunk kapcsolódni és közben elsajá-
títani néhány beszédtechnikai praktikát, mondókát, nyelvtörőt
vagy akár néhány logikai játékot is, sőt kommunikációs alapis-
meretekkel is gyarapodtunk. A feladatok nagyon érdekesek vol-
tak, legtöbbjük a bizalomra és az együttműködésre épült, akár-
csak a színházban. A csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektettünk, az interaktív órákon egymásra
kellett hagyatkozni és közösen próbálni megoldani a csavarokkal teli kis játékokat. Igen, szó sze-
rint csavar, mivel volt, hogy „kiskiskígyó” játékot játszottunk, amin össze-vissza csavartuk a ke-
zeinket! Elvégeztünk olyan szájlazító gyakorlatokat is, amiket Sanyi és színész társai is alkalmaz-
nak közvetlen az éles előadás előtt.

Az első óra az ismerkedésről szólt, mindenki félénken szólalt meg a bemutatkozásnál, majd
kezdett bele a játékba. Egy kis idő elteltével azonban már önfeledten nevetgéltünk Sanyival
együtt, mert rájöttünk, hogy ő is ugyanolyan ember, mint mi és nem kell tőle tartanunk.

Sanyi nagyon közvetlen volt, ezért is pörögtek úgy az órák. Sajnos, nagyon gyorsan véget értek!
Fantasztikus volt és ez egész életünkben pozitív élmény lesz, hogy kicsit belepillanthattunk a szín-
házi részletekbe és a színészek életébe. Ők egy kissé más szemüvegen keresztül nézik a világot.

Akésőbbi foglalkozásokon Sanyi sokat mesélt nekünk az életéről, hogy miként került a színé-
szi pályára, és hogy telnek a mindennapjai. Ezáltal mi is betekintést nyerhettünk egy ilyen érdekes
világba.

Köszönjük, hogy az él-
mény részesei lehettünk!

Major Dóra
és Tar Bíborka

9.D

Egy kis színház
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Kedves Diákok!
A Krúdy FM tagjai úgy döntöttek, hogy abbahagyják

mindazt, amit legjobban szerettek csinálni, azaz szórakoz-
tatni a tanárokat és a diákokat. Ezért egy új csapattal – Ma-
tyasovszki Kristóf, Spák Csaba, Simon Bendegúz, Túró-
czy Dániel, Márczi Levente és Paulik Dominik – jelentkez-
tünk erre a feladatra.

Ez számunkra egy kihívás, nagyon megtisztelő és
örömteli feladat. Ebbe már egy kicsit bele is kóstolhattunk,
ugyanis a Krúdy FM jelenlegi tagjai bennünket bíztak
meg, hogy folytassuk munkájukat, amíg a két csapat kö-
zötti verseny el nem dől. Mi örömmel meg is tettük ezt, és
nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a különböző zenei stílust kedvelő diákoktól.

Programunkat megpróbáljuk minél színesebbé tenni a diákok számára. Tervünk, hogy kíván-
ság műsorral, kulturális programokkal – ahol érdekes dolgokat tudhattok meg a rádió történeté-
ből –, napi quiz kérdésekkel, köszöntésekkel, fordított nappal – ahol ti is kipróbálhatjátok milyen
Krúdy FM tagnak lenni –, nyeremény játékokkal, – amelyben igen értékes Krúdy FM-es tárgya-
kat kaphattok –, színesítjük a rádió programját. Szeretnénk olyan zenét is lejátszani, amit ti éne-
keltek, játszotok, készítetek. Tervünk továbbá videó formájában közvélemény kutatást végezni a
rádió munkájával kapcsolatban a tanárok és a diákok körében egyaránt.

Az iskolai programok sem maradhatnak Krúdy FM nélkül, így a Veréb napokon, a 12 órás ko-
sárlabda meccsen, a Krúdy Fest-en is mindenki rendelkezésére fogunk állni, hiszen a zenének fon-
tos szerepe van a jó hangulat megteremtésében.

Elég sokan fordultak azzal a kéréssel a régi Krúdy FM-es tagokhoz, hogy szeretnének aján-
déktárgyakat, viszont ez anyagi, illetve termékgyártói problémák miatt nem valósulhatott meg si-
keresen. Mi szerencsére rendelkezünk olyan háttérrel (dekorációs cég), ami biztosíthatja ezt szá-
munkra. Ezeket természetesen a Krúdy FM népszerűsítésére használjuk fel.

Fontos számunkra a jelmondat, a szlogen. Ezt egy szavazással fogjuk eldönteni, 3 dobozt ter-
vezünk kirakni az aulába, ahol 3 jelmondatra lehet szavazni. A jelmondatokat közös a szavazás
eredményeként, közös megegyezés alapján kívánjuk kiválasztani.

A 15 perces szünetben változatlanul játsszuk a zenét, ahol igyekszünk minél több fajta és mi-
nél szórakoztatóbb kínálatot felsorakoztatni. 5 nap áll a rendelkezésünkre, hogy színes és változa-
tos kínálatot játszunk, ezért lesz egy olyan nap amikor RETRO napot tartunk, lesz MAGYAR nap,
ahol különböző korok magyar zenéit játsszuk, lesz RAP nap, ahol nem csak külföldi számok lesz-
nek hallhatóak, hanem magyar előadók zenéi is.Ahét további két napján pedig saját választásunk
szerint zenélünk és ezeken a napokon az említett programok (pl.: kívánság műsor) közül fogunk
választani, amit előző szünetben illetve facebookon teszünk közzé.

A közösségi hálókon – FACEBOOK illetve a YOUTUBE –, jelen pillanatban is van oldala és
csatornája a rádiónak, viszont ezek nincsenek rendszeres használatban. Mi folyamatosan frissíte-
ni fogjuk azokat, híreket, videókat, képeket tennénk közzé, amellyel tovább tudjuk népszerűsíteni
rádiónkat.

AKrúdy FM célja a szórakoztatás és a szürke hétköznapok színesebbé tétele, mely velünk lét-
rejött, ugyanis nyitottak, kreatívak vagyunk és szeretnénk, az előttünk járók hagyományát foly-
tatni. Kitüntetés számunkra ez a feladat és mindent meg fogunk tenni azért, hogy az iskola rádiója
a legjobb kezekben legyen az elkövetkezendő években.

Krúdy Fm
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Aminden évben megrendezésre kerülő Veréb Tábor idén igazán rendhagyó volt, ugyanis az is-
kola területén zajlottak a programok.

A Diákönkormányzat tagjai nem kaptak teljesen szabad kezet, így nehezebb dolguk volt a kö-
zösségformáló programok megszervezésében. Nagyon sajnáljuk, hogy az idei verebeknek, nem
volt lehetőségük megtapasztalni az igazi tábor hangulatát, hiszen a helyszín nem volt megfelelő a
közös elszállásolásra, valamint a szabadtéri foglalkozások és az esti programok megvalósítására
sem. De mint minden problémát, ezt is viszonylag jól megoldotta a DÖK, és remélhetőleg ilyen
körülmények között is sikerült emlékezetes élményeket szerezniük a legújabb krúdysoknak.

Mi még igazán szerencséseknek mondhatjuk magunkat, ugyanis résztvevői lehettünk az utol-
só, táborként megszervezett verébavatónak. S bár az idei verebeknek már csak a Verébnapokon
volt alkalmuk részt venniük, úgy láttuk ennek, ellenére is jól érezték magukat az új közösségben,
és sikerült rengeteg új barátságra szert tenniük.

AVerébnapokat változatos programok sokasága színesítette, csakúgy, mint a régebbi táborokat.
Ilyen volt például a harangodi kirándulás, a sorversenyek, vagy a közösségépítő foglalkozások. A

verebek a hétköznapitól eltérő helyzetekben ba-
rátkozhattak meg új társaikkal, valamint a DÖK
tagjaival. A Verébnapokon lehetőség nyílt az új
osztályfőnökökkel való megismerkedésre is.

A csapatokba sorolt diákok a három nap so-
rán versenyeztek, hogy melyikük érdemli meg
a legjobbnak járó címet. Idén is, mint minden
évben a kettes számú csapat nyert, amelyet
Rácz Balázs vezetett, aki már korábban is tud-
hatott maga mögött helyezett csapatot, ami
nyilván csodálatos csapatvezetői képességei-
nek köszönhető. De persze a többi csapatkapi-

Verébnapok
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tány is kiválóan végezte a feladatát, előkelő helyre segítve ezzel csoportját. Úgy vettük észre, na-
gyon összetartóak és szorgalmasak voltak a verebek, igazi öröm volt velük dolgozni.

Ám nemcsak a verebek, hanem a DÖK-ösök számára is maradandó élmény volt ez a pár nap.
Amellett, hogy ismét összeszokottabbá vált a csapat, az új diákoknak is lehetőségük nyílt arra,
hogy bekerülhessenek a Diákönkormányzat közösségébe. Az új tanulókat nem csak az vonzotta,
hogy jobban beleláthatnak majd az iskola életébe, hanem, az is, hogy egy ilyen jó társaság tagja-
ként segíthetnek megszervezni a későbbi közösségi programokat.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, és annak ellenére, hogy ez az esemény nem tábor for-
májában került megrendezésre, az új verebeknek így is életre szóló élményekkel szolgáltak a krú-
dys Verébnapok!

Koroly Okszána és Molnár Fanni 10. A osztályos tanulók

Külön köszönet a képekért Rácz Balázsnak!
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A Krúdy Gyula Gimnázium falain belül rengeteg hagyomány kap helyet. A verebek beavatási
„szertartásától” kezdve a Krúdy Fest-en át, egészen a Mikulás járásig. A krúdys diákok mindig is
kreatívak voltak és természetesen mindent elkövettek, hogy egy kis szórakozást csempésszenek a
tanulós mindennapokba.

Az iskola kiemelkedő sport múltját és jelenét figyelembe véve, egyértelmű, hogy a „24 órás” ko-
sárlabda is felütötte a fejét. Az évek folyamán rengeteg történetet és élményt adott ez az esemény
mindenkinek. Majd, nem tudjuk miért, ez a lelkesedés alábbhagyott…

Az idei tanévben a DÖK gyűléseken azonban egyre csak fel-fel kapott téma lett a hagyomány új-
raélesztése. Nyomós érvekre volt szükség a tantestület és Igazgató Úr meggyőzésére, azonban si-
került. Ha nem is 24 órás, de megpróbálkoztunk egy 12 órás kosármeccs sorozat megszervezésé-
vel. Nem volt könnyű, de ki mondta, hogy az lesz? A végeredmény viszont minket szervezőket is
meglepett. Szinte minden osztály indult, a hangulat felejthetetlenre sikerült és a legfőbb sikerünk,
hogy még az utolsó záró meccsekre is maradt emberünk.

Mindezt azonban, kik mások mondhatnák el, mint mi krúdysok:
„Őszintén szólva, én mindig is szerettem a 12 órást. Sajnáltam, hogy tavaly nem volt, mert

mindkét előtte lévőn jól éreztem magam. Bár a kosár már nem annyira népszerű a suliban, mint ré-
gebben, jó dolognak tartom, hogy összejövünk egy kicsit. Az idei rendezvénnyel is teljesen elége-
dett voltam. Remek volt a hangulat, hatalmasat roptunk a Krúdy FMes srácokkal. Remélem, jövőre
úgy alakulnak a tanulmányaim, hogy megint tudok időt szakítani egy kis krúdys hangulatra. Emel-
lett persze jó lenne bővíteni a krúdys pólóim repertoárját is.”

Rácz Balázs Bálint 12.A

„Azért tartom fontosnak, hogy visszahozzuk ezt a hagyomány, mert ezeken az eseményeken a
diákok jobban megismerik egymást és a közösséget is építik. Az a tapasztalatom, hogy az ilyen
programokkal le lehet kötni a diákságot akár hosszabb ideig is. Nem volt semmi probléma, sérülés
szerencsére. Én személy szerint a sorsolás kivitelezésében, papírmunkában és a lebonyolításban se-
gédkeztem, nehéz munka volt, de örömteli. Valamint bíró voltam végig, így nem játszhattam, de
rengeteg élménnyel gazdagodtam a 12 óra alatt.”

Erdélyi Áron 10.C

Reményeink szerint a következő tanévben is lesz lehetőség a 12 órás folytatására. Még több
programmal és még több Krúdy FM-mel.

Volyák Zsófia, Kulcsár Bianka 10.A

„Krúdy 12 órás”
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Iskolánk harmadik alkalommal rendezte meg a Krúdy Fesztet, így most már kijelenthetjük,
hogy ez a rendezvény igazi hagyománnyá vált a Krúdy Gyula Gimnázium életében.

Április 12-én a remek hangulathoz – idén először – remek időjárás is társult, a kora reggeltől
serényen főző szülők és diákok nagy örömére. Az iskola teljes területét a finomabbnál finomabb
ételek illata árasztotta el, ami egész biztosan számos diétát tört derékba, hiszen a sokféle étel kö-
zött mindenki megtalálhatta a kedvére valót.

Amazsorett bemutató és az ünnepélyes megnyitó után egymást váltották a tehetséges fellépők
a színpadon. Csodálatos koreográfiákat láthattunk a RE-flex, az Igrice és a Bíborka tánccsoportok
előadásában, élvezhettük a No Techno Country Band és a Gradowski Mandeure együttes koncert-
jét, a Zsolti Band zenekar pedig még a sikítozó fiatal lányokat is az aulába vonzotta.Amediball be-
mutató, a zumba, illetve az íjászat természetesen idén sem maradt el.Az Egészségsziget lehetősé-
get biztosított a véradásra, valamint egészségügyi tanácsadással várta az érdeklődőket. Mindezek

mellett a pihenni vágyókat az
Oriflame wellness programja
kényeztette.

Már reggel nyolc órakor
elkezdődtek a sportmérkőzé-
sek. A fiú-és a lánymeccsek
egyaránt izgalmasnak bizo-
nyultak, s bár sokszor elhang-
zott, hogy „Nem a győzelem a
fontos!”, amolyan megnyug-
tatásképpen, a csapatok még-
is elszántan küzdöttek az első
helyért. A futball és a kosár-
labda mellett nevezhettek sor-
versenyre is, növelve ezzel

Krúdy Feszt
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pontjaik számát. A rendezvény végén ugyanis
az osztályok közötti verseny eredményéről az
ételeladásból származó kóstolójegyek száma,
valamint a különböző sportágakban való rész-
vétel döntött.

Egyéni megmérettetésekből sem volt hi-
ány: a ping-pong bajnokság győztese Harman
Lilla, 10. C osztályos tanuló lett. Nem volnánk
hűek iskolánk hírnevéhez sakkbajnokság nél-
kül; idén Nádudvari Tímea Zoé, 10. B osztályos
tanuló nyerte a legtöbb játszmát.

Az összesített versenyt a 10. C osztály nyerte, a második helyet a 7. D osztály szerezte meg, a
harmadik helyezett pedig a 10. D osztály lett.Agyőztesek értékes nyereményeket vehettek át.

A rendezvény ebben az évben is nagyszerű lehetőséget nyújtott arra, hogy a diákok szülei kö-
zelebbről megismerjék egymást, valamint az egykori krúdysok is szívesen tértek vissza egy napra
a gimnáziumba.

A Krúdy Feszt rengeteg
élménnyel gazdagított ben-
nünket, mondhatni ez egy ki-
hagyhatatlan esemény. A
sporttól kimerült fiatalok, a
büszke szülők, no és persze a
zumbázó apukák látványa
egyenesen felejthetetlen volt!

Lengyel Dorka,10.D
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Az iskola dolgozója, de nem tanár
Nem a konyhán dolgozik, tehát nem is szakács

Nem ő az iskola vezére,
más fontos dolog van a kezében.

Ha nem hozok reggelit, hozzá megyek
Ő mindig szívesen segít nekem.
Nem sok mindent tudunk róla,

Pedig van itt néhány lyukas óra.
A pirítós is akkor van kész,

Mire előveszed zsebedből a pénzt.
Biztos kitaláltátok már, hogy ez ki lehet
BORIKA NÉNI, akit mindenki szeret.

– Mióta dolgozol itt?
– 1992-től vagyok a Krúdy büfése.
– Mióta ide kerültél, sokat változott a büfé kí-

nálata?
– Én mindig a diákok igénye szerint alakí-

tom a választékot.
– Mi a legkedveltebb termék?
– Természetesen a francia pirítós és a sajtos

hotdog.
– Nem csábulsz el néha-néha?
–Az elején még nagy volt a kísértés, de mára már semmit sem kívánok meg.
– Hogyan vészeled át a nagyszüneti rohamokat?
– Zoli fiam gyakran besegít, így hamarabb és több gyereket tudunk ellátni tízóraival.
– Mit csinálsz órák közben? Nem unatkozol néha?
– Nem szoktam unatkozni, mert készülök a következő szünetre. Gyakran odajönnek hozzám

beszélgetni a diákok, és persze mindig kéznél van a rejtvény újság.
– Milyennek találod a generációnkat a korábbiakhoz képest?
– Sokféle családból jönnek gyerekek. Általában velem tisztelettudók, szeretnek, de persze van-

nak kivételek.
– Van-e valami, ami idegesít a diákokkal kapcsolatban?
– Előfordul néha egy kis hangzavar, de általában a büfé előtt a gyerekek tanulnak a dolgozat-

írásra.
– Kevesen tudják, de a büfének neve is van (Szinbád büfé). Miért pont ez a neve? Van köze eset-

leg Krúdy Gyula híres művéhez?
– Krúdynak sok műve van, így lehetett volna akár, a Vörös postakocsi fantázianév is, de Du-

rucz Magdika tanárnő, (ma már nyugdíjas) szavazást indított a gyerekek között, sok találó név ér-
kezett, de végül ez kapta a legtöbb szavazatot.

– Mit dolgoztál azelőtt, mielőtt a Krúdyba kerültél?
– 1970-től az 1. számú óvoda alapító tagjaként ugyancsak gyerekek között dolgoztam, majd

előnyugdíjasként lettem a Krúdy Gyula Gimnázium dolgozója.

Borika néni
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– Térjünk át a hobbira. Van-e kedvenc könyved?
– Szívesebben olvasok verseket. Nagy kedvencem Váci Mihály, mivel szomszédok voltunk a

Bartók Béla utcán. Nagy hatással volt rám, így más költők verses köteteit is szívesen forgatom.Az
unokám is sok verset ír, talán a vers iránti szeretetét tőlem örökölte.

– Már csak egy kérdés van hátra. Szereted-e még, amit csinálsz?
Igen nagyon szeretek gyerekek között lenni. És míg az egészségem is engedi, és mód van rá,

addig lelkesen és szeretettel szolgálom a krúdys gyerekeket.

Mama
Múlnak a napok, a hetek és az évek,
Míg mellettem vagy, nem kell semmitől sem félnem.
Sok mindent éltünk át együtt,
Volt pár szomorú és számtalan boldog percünk.
Te voltál ott, mikor az első lépést tettem,
Neked köszönhetem mindazt, amivé lettem.
Minden reggel dolgozni mentél,
Alig vártam, hogy újra itthon legyél.
Az ablakban „számoltam” a perceket,
Bár még ki sem tudtam mondani a nevemet.
Mindennek már 16 éve,
De a versikémnek még nincs itt a vége.
Nagyon fontos vagy nekem,
Ha meglátlak, mindig ragyog a szemem.
Tudom, hogy nálad jobb mama nincs,
Többet érsz nekem, mint bármilyen kincs!
Vigyázok rád amíg csak élek,
Mindennél jobban szeretlek téged!

Várnagy Vivien 11. B
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Iskolánkba ebben a tanévben új tanár ér-
kezett és mi szeretettel üdvözöljük Sipos Ádám
tanár urat. Reméljük, hogy az interjú elolvasá-
sa után ti is jobban megismeritek!

– Tanár úr miért döntött úgy, hogy a tanári
pályát választja?

– Könnyen ment nekem, annak idején a ma-
tematika és már középiskolában is sok osztály-
társamnak segítettem. Ezért úgy gondoltam,
hogy a tanári szakma megfelelő lesz számomra.
Imádom a gyerekeket is, úgyhogy ennek a ket-
tőnek a kombinációja vezetett a tanári pályára.

– Miért ezeket a tantárgyakat választotta?
(matematika, fizika)

– Elsősorban én csak a matematika szakon
gondolkodtam, de abban az évben nem volt egy-
szakos matematika, választani kellett mellé va-

lamit… az informatikához nagy szerelem nem fűz… , de a fizika annál jobban érdekelt, így esett a
választásom a matematika-fizika szakra.

– Hol végzett tanár úr, és hol kezdte el a tanítást?
– Debrecenben végeztem az egyetemen. És a Nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános

Iskola és Gimnáziumban kezdtem a pályafutásomat.
– Miért került iskolánkba és mi az, ami miatt végül ezt az intézményt választotta?
– Már a legelején is vonzott ez az iskola, nyilván vonzottak az eredmények, és az iskola jó híre.

Ki ne szeretne itt dolgozni? De mindenképpen
az iskola presztízse vonzott ide.

– Mi a véleménye a tanári karról, a közös-
ségről?

–A pedagógusi kar közvetlen, mindenki
mindenkivel megtalálja a közös hangot, vannak
közös témák.

– Mi a véleménye a diákokról?
– A gyerekeket milyennek látom? Ide válo-

gatott diákok krémje kerül. A gyerekek érdek-
lődőek. Elmondom az anyagot és azonnal kér-
dés, érdeklődés. Rendkívül pozitív ez a lelkese-
dés, érdeklődés számomra.

– Iskolán kívüli tevékenységek, hobbik?
– Juj, akkor most estig itt fogunk ülni… Ren-

geteg hobbim volt; szeretek biciklizni, ameri-
kai focizni. Játékvezető is vagyok, az is renge-
teg időmet elviszi, most már csak azt nevezném
hobbinak, mert már csak azzal tudok foglalkoz-

Interjú Sipos Ádám Tanár Úrral



55

DIÁKJAINK ÍRTÁK

ni. Sok más mellett meccsnézés, meccsre járás. De most a kisgyerek mellett minden háttérbe szo-
rul, úgyhogy úgy beszéltük meg a feleségemmel, hogy egy szórakozás marad, ez pedig az ameri-
kai futball, szerintem ez is sok idő a családtól, hogy vasárnap estéket a TV- mellett töltöm, de mára
már csak ez maradt…

– Meséljen magáról, család és szabadidő?
– Hát most már családostól megyünk biciklizni, amit eddig egyedül űztem, most a feleségem-

mel és a nagyobbik lánnyal.Akicsi most lesz 9 hónapos és már alig várom, hogy nyár legyen, fel-
csatoljam a hátamra és tudjunk is indulni. De addig még az kell, hogy össze ne törje magát. Mivel
a járási folyamat nem lesz egyszerű, az még télre és tavaszra hárul. Először a havat kellene várni,
hogy elvihessem szánkózni. Nyáron van többnyire szabadidőm tanárként, a hétvégéket elviszi a
meccs. Így nekem is a szünetek maradnak, de szünetre meg felhalmozódnak a dolgozatok. Úgy-
hogy marad a nyár, akkor meg nagyon szeretünk strandolni, Balatonozni.

– Iskolánkban eddigi legkellemesebb és legrosszabb élménye?
– Eddig csak kapkodtam a fejem, hogy így is lehet működtetni egy iskolát és működik. Az

egész közeget, a gyerekek és a kollégák fogadtatását nevezném én legjobb élménynek.
Olyan kirívó rossz élményben még nem volt részem, reméljük nem is lesz.

Azad Sheila 10.B
Leveleki Szilvia 10.B
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Naprendszerünk a Tejútrendszerben foglal
helyet, és egyike a mintegy 100 milliárd másik
naprendszernek a galaxisban. Jelenlegi tudá-
sunk szerint 4,6 milliárd éve keletkezett csillag-
közi gázokból és porokból. Ebben a felhőben sű-
rűsödések jöttek létre, amelyek egy szupernóva
robbanás lökéshullámainak eredményei, me-
lyeknek az egyike a Naprendszer elődje. A gra-
vitáció még sűrűbbé húzta össze, így a már ko-
rábban meglévő forgása felgyorsult, a felhő ko-
rongszerűvé lapult. Központjában a fiatal Nap
volt.Akorai időszakban a hőmérséklete, és mé-
rete egyre nőtt, de még nem indult be a fúzió. Végül elért egy kritikus tömeget, beindult a mag-
fúzió. Így egyre jobban felmelegedett, a belőle áramló napszél pedig a gázokat a Naptól távolra so-
dorta.

Ennek a bolygók kialakulásában lesz jelen-
tősége.ANaphoz közelebbi részen kialakul a kő-
zethatár, ahol már a fémek szilárddá válhattak.A
bolygókezdemények, úgynevezett protoboly-
gók úgy jöttek létre, hogy a csillag körül keringő
szemcsék, kőzetek ütköztek, súrlódásuk miatt
egymáshoz tapadtak, így válva nagyobbá és na-
gyobbá. A csillaghoz közelebb kevesebb volt az
építőanyag, ezért az itt kialakuló bolygók kiseb-
bek, mint a távolabbiak, belőlük lesznek a kő-
zetbolygók. A már korábban említett napszél a
gázokat ezen bolygókon túlra sodorta, így ott

Naprendszerünk gázóriásai jöttek létre. Azon a területen ugyanis több a törmelék, így nagy magok
keletkeznek, melyek fagyott hidrogénvegyületekből állnak. A nagy mag nagy gravitációt is jelent,
így később az ide sodort gázokat is magukhoz vonzzák. A Jupiter és a Szaturnusz voltak az elsők,
így nekik jutott a legtöbb por, ezért ilyen nagyok. Őket követte az Uránusz és a Neptunusz.

Abolygókon kívül két öv is kialakult. Ezek magyarázata az, hogy a bolygók keletkezésük során
egy pályát tisztára sodornak, azaz beépítik a törmelékeket saját magukba. Ám bizonyos esetekben
ez nem valósulhat meg. Ez történt a kisbolygóövnél, amely a Mars és a Jupiter között helyezkedik
el. Itt számos kisebb-nagyobb meteoritot találhatunk. Ezek azért maradhattak meg, mert a Jupiter
zavaró hatása miatt nem tudtak nagyobb objektumok létre jönni, tehát ez az öv egy ki nem alakult
bolygó.Amásik ilyen sáv a Kuiper-öv, amely a Neptunusz pályáján túl fekszik.

Ebben a sávban találhatóak a Naprendszer kisbolygói, a Plútó, az Eris, a Haumea és a
Makemake.

Számos naprendszerbeli bolygó rendelkezik holdakkal is. Egyik keletkezési módjuk, hogy a
bolygókezdeményeket el-eltaláló más égitestek, kisebb- nagyobb darabokat kihasítottak belőlük.
Az anyagok a bolygók gravitációs mezejébe kerülve, összeálltak, és kör vagy ellipszis alakú pályán

A Naprendszerünk

A Naprendszer keletkezése
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keringésbe kezdtek. E jelenség következménye a mi holdunk is. Másik variáció az, hogy a bolygó
aszteroidákat fog be.

A Naprendszer nemcsak bolygókból, holdakból és kisbolygókból áll, hanem a visszatérő üstö-
kösök is a részeit képezik, mint például a Halley-üstökös. Ezek általában a kuiper-övből, illetve az
Oort-felhő felől közelítik meg a Napot, igen elnyújtott pályán. Elindulásukat gravitációs hatások
váltják ki.

Naprendszerünknek 700 millió évre volt szüksége a kialakuláshoz, és valószínűleg még 5 mil-
liárd évig fog megmaradni. Halálát pedig az az égitest fogja okozni, amelynek a születését is kö-
szönheti: a Nap

Szűcs Gergely

Atechnológia fejlődésével egyre nagyobb területeket, távlatokat vagyunk képesek megismerni
a körülöttünk lévő univerzumból. Míg az ókorban csak saját szemükkel vizsgálták az égboltot a tu-
dósok, mára már fejlett távcsövek, teleszkópok, űrszondák és rádióteleszkópok is rendelkezésükre
állnak. A teleszkóp első megjelenési formája holland optikusok, majd Galileo Galilei által 1609-
ben, lencsékből felépített távcső volt. Ez az optikai rendszer, két lencséből áll, egy domború (kon-
vex) objektívből és a mögötte elhelyezkedő homorú (konkáv) szemlencséből.Ahomorú lencsét az
objektív fókuszpontján belül találjuk meg. Ez a lencsés távcső egyenes állású képet ad, de a látóme-
ző mérete a többi lencsés távcsőben megfigyelhető elrendezéshez képest meglehetősen kicsi. Ma-
napság ezt a rendszert kutató munkára nem használják, mert az egyszerű lencsék miatt számos op-
tikai hibával terhelt képet ad, de hétköznapjainkban ma is közkedvelt. A lencsék különböző elhe-
lyezésével és a fókuszpontok változtatásával nagymértékben tudták javítani a világűrről alkotott ké-
pek minőségét.AGalilei távcsövek után nagy előrelépést jelentettek a Kepler-féle távcsövek, főleg
a látómező növekedésének köszönhetően. A földi távcsövek ezután egyre nagyobbak és bonyolul-
tabbak lettek, az űrkutatásban a lencséket a görbe felületű tükrök váltották fel, melyekkel egyre
több és több fényt vernek vissza. Ma már több mint 10 m átmérőjűek a legnagyobb ilyen tükrök, és
az általuk alkotott képet bonyolult detektor és számítógép értelmezi. Bármekkora távcsövet is épí-
tünk, a föld felszínén a légkör gátat szab a kép minőségének. Ez azonban kiküszöbölhető a távcső
világűrbe juttatásának segítségével. A leghíresebb űrtávcső a Hubble, már több mint 20 éve kering
a Föld körül és készít képeket az Univerzum igen távoli objektumairól.

Azonban az optikai csillagászatnak, még ha a távcső az űrben is van, vannak határai. Ezeket a
határokat lépik túl a rádióteleszkópok. A rádiócsillagászat az 1930-as években kezdődött, amikor
Karl Jansky először észlelt a Tejút felől rádióhullámokat. Ezt követően különböző forrásokból ész-
leltek rádiófrekvenciás sugárzásokat. Ezen források közt voltak csillagok, galaxisok, és egészen új
osztálya az égitesteknek, mint a rádiógalaxisok, kvazárok, pulzárok és csillagászati mézerek. A rá-
diócsillagászatnak köszönhető a kozmikus háttérsugárzás felfedezése, amely a Nagy Bumm elmé-
let kialakulásához vezetett.Arádiótávcsövek tehát igen fontos kellékei a világűr legtávolabbi vala-
mint legvadabb részeinek kutatására. A közelebbi dolgok, esetünkben a Naprendszer felfedezésé-
ben viszont az űrszondák jelentik a legnagyobb segítséget. Ma már minden bolygót legalább egy űr-
szondánk meglátogatott, és a Naprendszer számos holdján, és kisbolygóján is megvetették „lábu-
kat” ezek a hasznos robotok, rengeteg adatot közvetítve így azokról.Aszondák egy-egy égitest pon-
tos összetételét, légkörét, és rengeteg más tulajdonságát vizsgálják. A Voyager-szondák is ezt tet-
ték, de mára feladatuk csupán minél messzebbre jutni a világűrben. A Voyager-1 a legmesszebbre
eljutott ember- alkotta készülék, már elhagyta a Naprendszert.

Aradványi Péter

Naprendszerünk megfigyelése



Már az ókori időkben is megfigyelték ezt a szemmel látható-
an is „gyors”, kicsi, halványan fénylő objektumot.Az első ismert
megfigyeléseket valószínűleg egy asszír csillagász készíthette
az időszámításunk előtti 14. század környékén. A Merkúr elne-
vezése (itt): „Az ugró bolygó”. A babilóniaiak az i.e. 1. évezred-
ben készítettek feljegyzéseket erről a bolygóról. Ők Nabúról, mi-
tológiájukban az istenek hírnökéről nevezték el. Később a görö-
gök a napfelkeltekor látható égitestetApollónnak, a szürkületkor
előbukkanót pedig Hermésznek nevezték.Arómaiak a bolygót a
saját fürgelábú hírnök istenükről, Merkúrról (latinul Mercurius-
ról) nevezték el.Anév a görög Hermész római megfelelője.

A Merkúr a Naphoz legközelebbi, méretét tekintve a
legkisebb bolygó. Kicsiny pályaátmérője miatt sohasem
távolodik el 28 foknál messzebbre a Naptól, és ezért csak akkor
figyelhető meg távcső nélkül, amikor este vagy hajnalban a
horizont közelében tartózkodik. A bolygó észlelését az is
nehezíti, hogy korongjának átmérője még távcsőben is rendkívül

kicsinynek látszik. A Merkúrnak nincs holdja. A Merkúr rendkívüli mértékben elnyúlt ellipszis
alakú pályán kering. Amikor a Merkúr a legközelebb jár a Naphoz, pályamenti sebessége olyan
nagy, hogy az ebből adódó szögsebesség felülmúlja a tengelyforgásét. Ezért a bolygó felszínén álló
képzeletbeli megfigyelő számára olyan jelenség következne be, amely az egész Naprendszerben
egyedülálló. Néhány napon át a Nap a szokásossal ellentétes irányban haladna az égen, majd ismét
megfordulva folytatná útját az égitestek között.

A Merkúrnak nincs észrevehető sűrűségű légköre. Tekintettel arra ugyanis, hogy a bolygó
napsütötte oldala igen forró, fel kell tételeznünk, hogy még a legnehezebb gázok is eltávoztak
onnan. Ráadásul az összes bolygó közül a Merkúr felszínének fényvisszaverő képessége a
leggyengébb, leginkább a sötét holdtalajéhoz hasonló. A Merkúr felszíne által szórt napfény
színképi vizsgálata is megerősíti, hogy a bolygónak nincs kimutatható légköre. Árnyékoló,
védelmező légkör nélkül a hőmérséklet nappal eléri a 430°C-ot, ami elegendő lenne az ólom
megolvasztásához, éjjel viszont -180°C, amely a Földön majdnem elég alacsony lenne a levegő
cseppfolyósításához. Anyagi, kémiai összetételét tekintve a Merkúr Föld típusú bolygó. Kicsiny
mérete ellenére a Merkúr sűrűsége közel azonos a Földével, ami azt sugallja, hogy vastartalma a
Földének nagyjából a kétszerese lehet. A vas-nikkel mag a bolygó sugarának nagyjából a 75%-át
teszi ki. Ez a mag képviseli a bolygó tömegének a 80%-át.

Toronyi Ákos
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A Merkúr

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

57,9
(0,387 cse) 87,9 nap 47,6 58,65 nap 4878 0,055
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Aszépség és a szerelem római istennőjéről elnevezett Vénusz a Naptól számítva a Naprendszer
második bolygója, holdja nincs.Alegfényesebb bolygótestvérünk, a Földről nézve csupán a Nap és
a Hold látszólagos fényessége múlja felül. A kalauzcsillagok egyike, hiszen az utazások során már
az ókori időktől kezdve segítette az embereket a tájékozódásban. Úgy tűnik számunkra, hogy az
egyik kitérésből a másikba megy át a Nap körüli keringése során.Ahajnali égbolton keleten látható
Vénuszt a magyar nyelvben Hajnalcsillagnak, a napnyugta után nyugaton felkelő bolygót Esti csil-
lagnak is nevezik, innen ered az Esthajnalcsillag kifejezés. Egyes ókori csillagászok úgy vélték,
hogy két különböző égitestet látnak a Nap keleti, illetve nyugati oldalán. A hajnalban látható Vé-
nuszt fényhozónak, Phoszporosznak, az alkonyatit pedig Atlasz fiáról Heszperosznak nevezték.
Püthagorasz görög filozófus és matematikus ismerte fel elsőként, hogy a Phoszporosz és a Heszpe-
rosz ugyanaz az égitest. Galilei a 17. század folyamán megfigyelte, hogy hasonló fázisváltozásai
vannak, mint a Holdnak.

Keringése közben a Vénusz átlagosan valamivel több mint 108 millió kilométerre van a Naptól.
Perihéliumában csaknem 107.5 millió kilométer, aphéliumában 109 millió kilométer. Keringési
ideje 224.7 nap, tengely körüli forgása viszont merőben szokatlan: igen lassú, 243 nap alatt tesz
meg egy fordulatot saját tengelye körül, másrészt retrográd irányú, vagyis a legtöbb naprendszer-
beli bolygóhoz képest fordított.

Sok csillagász Földünk ikertestvérének nevezi a Vénuszt, a két bolygó között ugyanis van némi
hasonlóság.AVénusz átmérője 12400 km, tömege a földtömeg 81.5%-a. Minthogy a Vénusz is kő-
zetanyagból épül fel, a Föld-típusú bolygókhoz sorolják. A hasonlóságok azonban mindezzel ki is
merültek. A Vénusz ugyanis sűrű felhőkbe burkolózó, pokolian forró világ. 1970-ben a Venyera-7
űrszondának sikerült leszállnia a felszínre is, de mindössze 23 percig bírta: mérési adatokat közve-
tített, majd tönkrement a „pokol fenekén”, a légköri nyomás ugyanis körülbelül 90-szer akkora,
mint a Földön. Talán nem is véletlen, hogy nem alakult ki élet a Vénuszon, hisz e barátságtalan ada-
tokat tovább fokozza, hogy átlagos felszíni hőmérséklete körülbelül 430 °C. Ha egy űrhajós ólom-
ruhában merészkedne a felhők alá, öltözéke pillanatok alatt elolvadna.

Az első Vénusz mellett elrepülő űrszonda a Mariner-2 volt 1962-ben. A később bolygó körüli
pályára állított Pioneer, Venyera és Magellán űrszondák, valamint a földi rádiótávcsövek segítsé-
gével az égitestet feltérképezték.AVénusz felszínének 80%-át sima vulkáni síkságok alkotják. Két
magasabb kontinens foglalja el a felszín nagy részét, egy az északi féltekén, egy pedig az Egyenlí-
tőtől kicsit délebbre. Északi féltekéjén található az Ishtar Terra,
amely körülbelül akkora, mint Ausztrália, és nevét a babilóniai
Istár szerelemistenről kapta. Ezen található a Vénusz legmaga-
sabb hegye, a Maxwell Montes, 11 kilométer magasra emelked-
ve. Délebbre, az egyenlítő két oldalán fekvőAphrodite Terra hú-
zódik, nevében felfedezhető a szerelem görög istennője.

Alégkör hatalmas CO2-tartalma és a vékony kén-dioxid fel-
hők miatt a Naprendszerben itt a legnagyobb az üvegházhatás.
Mivel a vízgőz jól abszorbeálja az infravörös sugárzást, az
üvegházhatás fokozódott, ami tovább növelte a hőmérsékletet
és gyorsította a párolgást.

Kodak Bence

A Vénusz

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

108,2
(0,723 cse) 224,7 nap 35,04 243,02 nap 12104 0,858
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A világegyetem egyetlen bolygója, melyről biztosan tudjuk, hogy életet hordoz. Saját boly-
gónk, melyet mindannyian jól ismerünk, legalábbis ezt gondolnánk. Bár valóban a Föld az a boly-
gó melyről messze a legtöbbet tudunk, mégis van még mit tanulnunk róla. Ezt a bolygót nem felfe-
deznünk, csupán megismernünk kellett. A kezdeti lapos Föld elképzelésekből kiindulva, mára biz-
tosan tudjuk, hogy a Föld geoid alakú, éppúgy, mint bármelyik másik bolygó. Azóta lehetünk eb-
ben tökéletesen biztosak, hogy lefényképezhettük a világűrből, sőt valamivel több, mint 400 sze-
rencsés, saját szemével is láthatta már a Földet az űrből. Őket nevezzük űrhajósoknak.

Bolygónkról mára természetesen az alakján túl is rengeteg felfedezést tettünk. A kontinensek
szinte tökéletesen feltérképezettek, viszont az óceánok, melyek bolygónk felszínének 71% száza-
lékát borítják, sokkal kevésbé ismertek. Bár közvetlen bizonyítékaink nincsenek, mégis jól ismer-
jük bolygónk belső felépítését is.

A Föld legbelső szerkezeti egysége, a legbelső gömbhéj a földmag. A belső mag nagyjából
1220 km földsugárig, a külső mag pedig további 2300 km-ig terjed. A külső mag folyadék szerűen
viselkedik, a belső mag szilárd. Mindkettő fő alkotóelemei nehézfémek, legnagyobb részben vas,
és kisebb részben nikkel.

A földköpeny a földmagot beburkoló mintegy 2900 km széles rendkívül magas viszkozitású,
helyenként szilárd réteg. Anyagát valószínűleg vasban és magnéziumban gazdag szilikátok al-
kotják.

A földkéreg földünk legkülső kőzetburka. Halmazállapota szilárd, magmás, metamorf, vagy
üledékes kőzetekből épül fel.Akéreg, az alatta lévő köpeny mozgása miatt, táblákra töredezett, me-
lyek folyamatosan vándorolnak, mozognak.

A Föld légköre a bolygót körülvevő gázburok, amelyet a gravitáció tart a helyén. A légkör nem
mozdulatlan légtömeg, a napfény hője, valamint a Coriolis-erő hatására állandó cirkulációban van.
Ahétköznapi megfigyelés szintjén ez különböző szelek, szélrendszerek formájában jelenik meg.A
légkör 78% nitrogénből, 21% oxigénből, 1% argonból áll, ezek mellett jelen van a szén-dioxid, a
vízpára, és sok más gáz és porszerű anyag, melyek egy része már mesterséges.

A termoszférában, és attól jóval magasabban is, műholdak keringenek a Föld körül. 6600 mű-
holdat lőttek, fel és ebből 3600 ma is a Földkörül kering, de csupán 1000 működik.Arengeteg mű-
hold, és űrszemét mára már jelentős tényező új eszközök fellövésekor és űrséták során.

Földünknek egy holdja van, mely átlagosan 384 ezer km-re kering a Földtől, és picit folyama-
tosan távolodik. Kialakulását egy másik bolygó-
val való ütközés okozta, még a Naprendszer ko-
rai időszakában. Tömege csupán a Földének
1/81 része, így rendszerük közös tömegközép-
pontja a Föld gömbjén belül esik, de így is az 5.
legnagyobb hold a naprendszerben, bolygójá-
hoz képest pedig a legnagyobb. Keringési síkja
nem esik egybe az ekliptikával, így nem minden
hónapban van napfogyatkozás.

Kotán Tamás

A Föld

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

149,6
(1 cse) 365,26 nap 29,80 23h 56ms 4s 12756 5,974x10 kg24
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A Mars mikor Föld közelben mozog, min-
den más égitestnél fényesebbnek látszik, ezért
az ősi népek azt hihették, hogy a véres harcok is-
tenét látják felettük mozogni, így a legtöbb korai
civilizációban hadistenként tekintettek rá. Az
asszírok Negralnak, a babiloniak Shalbatinnak,
a kínaiak Huo Xingnak, az északi népek Mars
Tyrnak, a hinduk Mangalának, a görögök
Árésznek, a rómaiak pedig Marsnak nevezték.

Már az őskor embere is láthatott fényes pon-
tokat az égen, de majd csak az ókor fejlettebb ci-
vilizációi tekintettek ezekre bolygókként, illet-
ve csillagokként, később a középkorban már
csillagászati távcsövekkel szerezhettek ezek lé-
téről tudomást és készíthettek megfigyeléseket. A közelmúlt során egyre fejlődő világunkban mű-
holdak, űrszondák sokaságát indították útjára, így részletesebb képet kaphattunk ezek milyenségé-
ről.

Az első Marsot elérő űrszonda a Mariner 4 volt 1965-ben, sikeres a Mars kutatására irányuló
programok voltak még a Viking-program, a Mars Global Surveyor, a Mars Pathfinder, és a Mars
Odyssey.

1877-ben mikor Schiaparelli bejelentette, hogy egyenes vonalakból álló hálózatot fedezett fel a
Marson, sok tudós ezt egy idegen fejlett civilizáció léte bizonyítékának vélte.

1996-ban a NASA megerősítette, hogy baktériumokhoz hasonló, de azoknál apróbb mikroor-
ganizmusokra bukkantak egy marsi meteoritban, az máig nem derült ki hogy ezek élő szervezetek
voltak-e.

2008-ban az egyik Mars-járó robot egy majomszerű sziklaképződmény képét küldte a Földre
amely ismét megmozgatta a sci-fi rajongók fantáziáját.

A Földön ismert életformákhoz hasonló lények létezést egy 2013-ban mért légköri metán kon-
centráció alacsonysága miatt cáfolták.

AMars terra formálása: a mai világunkban egyre inkább félnek a földi népesség növekedéséből
adódó problémáktól, ezeket a Mars és egyéb más bolygók lakhatóvá tételével és a földi élet áttele-
pítésével szeretnék megoldani.

AMars több szempontból is a legalkalmasabb lenne erre a célra, hisz ez a hozzánk legközelebb
lévő, még a Naprendszerünk lakható zónájában található égitest, és szinte azonosak a nappalok és
éjszakák hosszai, illetve a tengelyferdeség miatt évszakok is kialakultak itt.Aterra formálás első lé-
péseként a megfelelő hőmérsékletet kellene létrehozni, amit üvegházhatású gázok felszabadításá-
val, illetve szuper-üvegházgázok légkörbe juttatásával tudnánk elérni (Ezt a például a marsi jég-
sapkák sötét anyaggal való bevonásával tudnánk elindítani, hisz így az albedó nagymértékben
csökkenne, a hőmérséklet megnőne és a bolygón kötött CO szublimálni kezdene.) Második lépés-2

ként a bolygó légkörét kellene a földi viszonyokhoz közelíteni, ehhez foto szintetizáló, de kevés
O -t igénylő baktériumokat kellene odajuttatni. Ezek gázcserefolyamatai hatására a légkör megtel-2

ne O -vel, ezután lehetne egyre magasabb és magasabb rendű fajokat is ki küldeni, amelyek már2

A Mars

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

227,9
(1,524 687 nap 24,14 24h 37m 23s 6794 0,107
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meggyorsítanák a folyamatot. A CO légkörből való kivonása újabb problémákat vet fel, hisz ez a2

hőmérséklet csökkenéséhez vezetne, amit a szuper-üvegházgázok a kezdeti állandó értéken való
tartásával lehetne megakadályozni.

Biró Balázs

A bolygót már az ókori csillagászok is is-
merték, számos kultúrában mitologikus és val-
lási tartalommal ruházták fel. Nevét Juppiterről,
a római főistenről kapta. A bolygó csillagászat-
ban és asztrológiában használt jele az istenség
kezében hagyományosan megjelenő villámot
jelképez.

A Naptól az ötödik és a legnagyobb bolygó.
Tömege hatalmas kétszer akkora mint az összes
szomszédos bolygóé együttvéve. A Jupiter egy
rendkívűl gyorsan forgó gázbolygó, nincsen szi-
lárd felszíne. Az Egyenlítő közelében a keringé-
si periódusa: 9 óra és 50 perc .

Légkörének 90%-a Hidrogénből áll. Táv-
csővel megfigyelve sávokat találhatunk rajta.
Ezek a Jupiter felhőgomolyai, melyek folyama-
tosan változnak. Felhőtakarójának legmegle-

pőbb jelensége a Nagy Vörös Folt, melynek több érdekessége van: mozog a sávok között és időn-
ként el is halványodik.AVoyager űrszondák kimutatták hogy a Nagy Vörös Folt nem más mint egy
örvénylő vihar. A hőmérséklete a magasság függvényében változik. Mágneses tere rendkívűl erős
csaknem tízszerese a Földiéhez képest. Vannak gyűrűjei de ezek kevésbé láthatóak. A Jupiternek
legalább 63 holdja ismert. Ezek közül sok csupán 2-9 km átmérőjű. A négy legnagyobbat Gallilei-
holdaknak nevezzük. Ezek: Io, Europa, Ganymendes, Callisto. Majdnem kör alakú pályán ke-
ringenek, árnyékuk sokszor megfigyelhető a bolygón.

– Io: Erős vulkanikus tevékenységeket mutat,felszínén változatos struktúrák(kalderák,hegyek)
találhatóak.

– Europa: Vastag jégpáncél borítja, melyet repedések tarkítanak. A jégréteg alatt folyékony
óceán található, melyet az árapályi jelenség által generált hő tart folyékony állapotban

– Ganymendes: A Naprendszer legnagyobb holdja. Kérge jégből áll, sötét kráterek és világo-
sabb területek tarkítják.

– Callisto:Az eddigi tudásunk szerint 40%-ban jeget, 60%-ban kőzeteket és vasat tartalmaz.

Baksa Dávid

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

778,3
(5,203 cse) 11,863 év 13,06 9h 50m 142800 317,90

A Jupiter
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A Szaturnusz egy gázóriás, a Jupiter után Naprendszerünk második legnagyobb bolygója. Az
ókor óta ismert, nevét a római mitológia Saturnus nevű istenéről kapta. Egyike az öt Földről is sza-
bad szemmel látható bolygónak.Az éjszakai égbolton fényes, sárgás színnel látható. Mintázata ha-
sonlít a Jupiteréhez. Egyenlítőjével párhuzamos világos és sötét sávok borítják, bár kevésbé körül-
határoltak, és halványabbak is, mint a Jupiteren találhatóak, viszont sokkal szabályosabbak. A
bolygó lapított gömb alakú, ez a nagy sebességű forgás eredménye. Ez a Naprendszerben az egyet-
len bolygó, melynek átlagsűrűsége a gáznemű légkör miatt, a sűrű mag ellenére kisebb a víznél. Szi-
lárd felszíne nincs. Vasmagjától kifelé haladva egy fémes hidrogénrétegből és egy molekuláris hid-
rogénrétegből áll. Felszíni nyomása 140 kPa. Légkörét nagyjából 93% hidrogén, 5% hélium, 0,2%
metán, 0,1% vízpára és elenyésző mennyiségű ammónia, etán és foszfin alkotja. Felszíni hőmér-
séklete -180 °C. Tömege 95-ször akkora, mint a Földé. Átlagos pályamenti sebessége 9,639 km/s.
Keringési ideje 29,46 év, tengelye körül 10 óra 47 perc alatt fordul meg.

Gyűrűit csak 1610-ben fedezte fel Galileo Galilei, aki kezdetleges távcsöveivel még nem tudta
megállapítani valódi szerkezetét, ezért három, egymáshoz nagyon közel keringő bolygóból álló
rendszerként értelmezte. Később, 1655-ben egy holland, Christian Huygens nevű csillagász meg-
jegyezte, hogy „a Szaturnuszt körülveszi egy vékony gyűrű, amely egyetlen pontban sem érintke-
zik a bolygóval és szöget zár be az Ekliptikával”.Agyűrűt egy szilárd testnek képzelte el. Giovanni
Domenico Cassini 1675-ben észrevette, hogy amit egy gyűrűnek gondoltak, az két részre hasadt.A
közöttük levő rést Cassini-résnek nevezzük. Egy űrszonda derítette ki, hogy ez a rés nem üres, szá-
mos elemi gyűrűből álló rendszer található benne. 1856-ban James Clerk Maxwell kimondta, hogy
a gyűrűk nem lehetnek szilárdak, mert a bolygó gravitációs erőterének hatására széttörne.

A gyűrűket alkotó törmelékeken kívül sok hold is kering az óriás körül. Körülbelül 60 holdja
van, számukat pontosan nem lehet meghatároz-
ni, mert nézőpont kérdése mi számít valódi
holdnak. Ezek közül a legnagyobb a Titán, mely
a Naprendszer második legnagyobb holdja, át-
mérője 5150 km. A Rhea, 1530km-es átmérőjé-
vel második legnagyobb hold. A Iapetus egyedi
égitest, mert egyik fele vakítóan fényes, a másik
koromfekete, átmérője 1436km, ami a bolygó
harmadik legnagyobb holdjává teszi; a Dione, át-
mérője 1118km, ez a negyedik nagyság szerint.
Az ötödik a Tethys, melynek átmérője 1060km,
felszíne erősen kráterezett és csuszamlások is
előfordulnak rajta.

Lakatos Dénes

A Szaturnusz

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

1429
(9,555 cse) 29,42 év 9,65 10h 20m 120540 95,16
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Az Uránusz felfedezését 1781. március 13-ától számítjuk, mert ekkor pillantotta meg először
Sir William Herschel. Korábban is látták, de csillagnak gondolták. Az elmozdulását pedig mérési
hibának. Herschel először üstökösként azonosította az égitestet nem tudta, hogy a Naprendszer egy
eddig ismeretlen bolygóját fedezte fel. Herschel hat évvel később felfedezte az Uránusz két legna-
gyobb holdját: a Titániát és az Oberont . Sokáig nem találtak megfelelő nevet az égitest számára,
majd Uranosz görög istenség után nevezték el, hogy jobban illeszkedjen a többi bolygó ógörög-
latin elnevezéseinek sorába.

Az Uránusz nem mindig pillantható meg szabad szemmel, a látszó fényessége a szem érzé-
kenységének határán mozog. Amikor szembenállásban van a Nappal, és rendkívül tiszta az ég, ak-
kor nagyon halvány égitestként megpillantható. Hogy a bolygókorong látszó átmérője akkorának
látszódjon távcsövünkben, mint a Hold szabad szemmel, ahhoz 300-350-szeres nagyítást kell al-
kalmaznunk.

Az Uránusz a Naptól a hetedik, átmérője szerint pedig a harmadik legnagyobb bolygó, gázból
álló óriás. Vasból és szilikátokból álló magja nagyobb, mint a Föld, a tömege pedig a Földének há-
romszorosa. A magot kb. 18000 km sugarú vízből, ammóniából és metánjégből álló kéreg és egy
vastag, héliumot, hidrogént és metánt tartalmazó légkör övezi. (A bolygó belseje talán részben fo-
lyékony.) Vastag légköre van, amely kőzetekből álló magjának középpontjában 20 milliószor ak-
kora nyomást hoz létre, mint amekkora a nyomás a Földön a tenger szintjén. De a bolygó túl kicsi
ahhoz, hogy magját fémes hidrogén vegye körül, mint a Jupiterét és a Szaturnuszét. Van azonban
mágneses tere, melyet a magjában keringő áramok hoznak létre, mágneses tengelye 60 fokos szö-
get zár be a forgástengellyel.

Az Uránusz gyűrűi nem olyan látványosak, mint a Szaturnusz gyűrűi, mégis szokatlanok, mert
a legsötétebb anyagot tartalmazzák, amelyet valaha is felfedeztek a Naprendszerben. Az Uránusz
körül 11 gyűrű látható, amelyek a bolygó középpontjától 38 000 és 52 000 km közötti távolságban
találhatóak.Agyűrűrendszer a felhőzet felett 12-26 ezer km magasan helyezkedik el.

Az Uránusznak 15 ismert holdja van. Ellentétben a Naprendszer többi objektumával az Urá-
nusz holdjait nem az ókori mitológiából, hanem Shakespeare színpadi műveinek és Alexander
Pope angol költő Fürtrablás című szatirikus eposzának szereplőiről nevezték el. 1985 végéig az
Uránusznak csak az öt nagy holdját, azArielt, Umbrielt, Titaniát, Oberont és a Mirandát ismerték.

Bartha Bálint

Az Uránusz

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

2875
(19,22 cse) 83,75 év 6,83 17h 14m 51118 14,54
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Naprendszerünk központi csillagjától számítva a nyolca-
dik, egyben legkülső bolygó a Neptunusz. A Jupitert, az Urá-
nuszt és a Szaturnuszt követve a negyedik legnagyobb átmé-
rőjű. Tömege a Földének körülbelül 17-szerese. Színének kö-
szönhetően nevét az ókori római istenről, Neptunusról a ten-
gerek istenéről kapta.

A planéta felfedezése az Uránuszhoz köthető, mely égi-
test mozgásából levezetett egyenletek alapján Johann Galle
egy kék bolygóra lett figyelmes 1846-ban. A híres csillagász
Galileo Galilei is készített már jegyzeteket az égitesttel kap-
csolatban a 17. században.

Szerkezetileg a gázbolygók közé sorolandó. Légköre tö-
megének a tizede, melynek 80%-a hidrogénből, 19 %-a héli-
umból, 1 %-a metánból áll.Alegutóbbi anyagnak köszönhető a bolygó kékes színe, mivel elnyeli a
fény vörös és infravörös tartományait. A légkör két fő részre bontható: az alacsonyabban elhelyez-
kedő troposzférára, ahol a hőmérséklet csökken a magassággal és a magasabban elhelyezkedő
sztratoszférára, ahol a hőmérséklet növekszik a magassággal.Asztratoszféra fölött a termoszféra ta-
lálható, afölött pedig a legkülső réteg, az exoszféra. A légkörben számos felhőt tartalmaz, melyek
összetétele a felszíntől mért távolságtól függ, hogy metán, ammónia, víz vagy hidrogén-szulfid al-
kotja.ANeptunusz élénkebb színét ködréteg adja mely hasonló a földi szmoghoz. Ez szintén szén-
dioxidból áll.

A légkörtől mélyebben vízben, metánban, ammóniában gazdag réteg tálalható. A nyomás itt a
Föld felszíni nyomásnak több mint tízmilliószorosa, mely rétegben 2000-5000K uralkodik. Jelen-
legi körülmények között nem létezik olyan űrszonda, ami kibírna ilyen mértékű nyomást. Ezáltal a
víz vizsgálata jelen esetben lehetetlen. A molekulák atomokra szakadnak, a szén cseppfolyós gyé-
mánttá válik, feltételezések szerint ez a magyarázata a Neptunusz szokatlan mágneses terére is.

A bolygó magját vas, nikkel, és szilikátok alkotják, ezek össztömege megegyezik a Földével.
Belsejében 5400K uralkodik 700GPa nyomáson.

Gyűrűkkel rendelkező égitest ugyanúgy, mint a többi gázóriás. Öt különálló gyűrűje van, bár ke-
vésbé látványosak. Portartalmuk rendkívül magas, így megvilágítás alatt látszanak a legjobban.
Szabályos elrendezésükért a bolygó apróbb holdjainak a gravitációs ereje felelős.

14 holdja közül hat belső hold, melyből négy terelőhold, amik a gyűrűk közt keringenek.Ama-
radék közül a leghíresebb a Triton. Ez jelenleg ismereteink szerint a leghidegebb égitest 38K.

A bolygó légkörében erős szelek fújnak az egyenlítővel párhuzamosan. Ezek hatására örvé-
nyek, viharok jönnek létre. Naprendszerünkben az itt áramló szelek sebessége a leggyorsabb. Se-
bességük elérheti a 2000 km/h-t.

AVoyager nevűre keresztelt űrszonda segítségével a déli féltekén egy sötét foltot, szabálytalan
alakú, robogónak nevezett fehér felhőt fedeztek fel. A 90'-es években a Hubble űrtávcső képei sze-
rint a Sötét Folt eltűnt, majd pár hónappal később egy újabb sötét foltot észlelt az északi féltekén.

Mindezek azt bizonyítják, hogy a Neptunusz légköre igen gyorsan változik.
Árva Bence

A Neptunusz

Naptávolság
[millió km]

Keringési
periódus

Pálya menti
átlagseb.[km/s]

Tengely
körüli forgás

Egyenlítői
átmérő [km]

Tömeg
[Föld = 1]

4504
(30,11 cse) 163,73 év 5,43 16h 7m 48600 17,2
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Az összes olyan égitestet, amely a Neptunusz pályáján túl kering a Nap körül, Neptunuszon túli
égitestnek nevezzük.Alegelsőként felfedezett ilyen objektum az 1930-ban felfedezett, sokáig a ki-
lencedik bolygóként ismert Plútó volt.Akövetkező ilyen égitest felfedezésére 62 évet kellett várni.
Az ezután következő szisztematikus kutatás során a csillagászok ezres nagyságrendben találtak 50
és 2500 km közötti méretű égitesteket. A törpebolygók ma ismert legnagyobb tagja az Eris, amely
egyben a legtávolabbi, közvetlenül megfigyelt naprendszerbeli objektum is. (2010 november 6-án
az Eris elfedett egy 17 magnitúdós csillagot. A fedés időtartamából nagyon pontosan meg lehetett
határozni az átmérőt.)

ANeptunuszon túli objektumoknak 3 fő típusa van:
Kuiper-objektumok: a Naptól nagyjából 30 és 55 CsE (1 csillagászati egység = 8,3 fényperc =

150 millió km) közötti távolságban lévő ún. Kuiper-övben keringő kisbolygók. Létezésüket több tu-
dós is felvetette még a közvetlen megfigyelésük előtt, majd végül egy Gerard Kuiper nevű holland-
amerikai csillagász összegezte az elméletet, miszerint létezik egy, a fő aszteroida övhöz hasonló, a
naprendszer külső részén lévő égitest-öv. Bolygókénti besorolásának megváltoztatása óta ide so-
rolják a Plútót is.

Aszórt korong objektumai: a Kuiper-öv külső szélének tekintett 50-55 CsE távolságon túli égi-
testeket a szórt korong tagjainak tekintjük. Ebben a részben olyan égitestek keringenek, melyeknek
pályája nagyon elnyúlt. A csillagászok úgy gondolják, ez a szülőhelye a hosszú periódusú üstökö-
söknek. Ebbe a kategóriába soroljuk a már említett Eris-t is.

Az Oort-felhő: a Naprendszer legkülső része, akár 50-100 000 CsE (1 fényév) távolságig is ki-
terjedhet. Az Oort-felhő jeges égitestekből, főként üstökösmagokból áll. Ha valamilyen külső ha-

tás (pl. egy szomszédos csillag kö-
zelsége) megzavarja az Oort-
felhőt, akkor egyes üstökösök
megszökhetnek, mások pedig be-
felé is lökődhetnek. Ezek a befelé
induló objektumok számítanak a
hosszú periódusú üstökösök leg-
valószínűbb forrásának.

Urbin Máté

Az emberek ősidők óta figyelemmel kísérik az üstökösöket. A babiloni és a kínai csillagászok
feljegyzéseiben több mint négyezer évvel ezelőtt üstökösök leírását is megtalálhatjuk. Az üstökö-
sökre évezredeken át a legtöbben úgy tekintettek, mint katasztrófák, háborúk vagy halálesetek elő-
jelére.

Az üstökös olyan Naprendszer-beli égitest, mely a Nap körül, általában elnyújtott pályán ke-
ring, és a Nap közelébe érve kómája és a csóvája fejlődik – mindkét jelenség legfőbb oka az üstö-
kösmagot érő napsugárzás. Maguk az üstökösmagok lazán összekapcsolódó jégből, porból és szik-
ladarabokból állnak, méretük néhány kilométertől néhány tíz kilométerig terjed.

Amikor az üstökösöket felfedezik, csupán halvány fényfoltok, lényegesen kisebbek mint a teli-
hold. Amint a nagyobb üstökösök megközelítik a Napot, fokozatosan fényes csóvát „eresztenek”,
amely a ködös középponti testtől óriási távolságokig nyúlhat.

A szabad szemmel is fényesnek tűnő üstökös ugyan ritka, évente mégis átlagosan 20-30 üs-
tökös felfedezésével lehet számolni. Egyes csillagászok vélekedése szerint a friss üstökösök időről
időre a hatalmas úgynevezett Oort-féle felhőkből kerülnek a belső Naprendszerbe. A felhő 40-

A Neptunuszon túli objektumok

Az Üstökösök
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50000 csillagászati egységnyire van a Naptól és több száz mil-
liárd potenciális üstököst foglal magába.

Az üstökösök keringési ideje változó, néhányszor tíz évtől
több száz vagy több ezer évig is terjedhet, miközben néme-
lyikről feltételezhető, hogy csak egyetlenegyszer halad át a bel-
ső Naprendszeren, mielőtt kilökődik a csillagközi térbe. A rö-
vidperiódusú üstökösökről úgy gondolják, hogy a Kuiper-öv-
ből, vagy a Neptunusz pályáján túl található szórt korongból
származnak. A hosszúperiódusú üstökösök valószínűleg a
Naptól jóval nagyobb távolságból erednek, az Oort-felhőből.

Az üstökösök törmelékből álló csóvát hagynak maguk
után. Ha az üstökös keresztezi a Föld pályáját, azon a ponton,
ahol a Föld áthalad a csóva törmelékhalmazán, meteorzápor
keletkezhet.APerseidák meteorraj minden évben augusztus 9.
és 13. között éri el a Földet, miközben az áthalad a Swift-
Tuttle üstökös pályáján.Az Orionidák meteorraj forrása a Halley-üstökös.

Az üstökösöket a kóma vagy a csóva jelenléte különbözteti meg a kisbolygóktól, bár egyes na-
gyon öreg üstökösök, melyek összes illékony anyagukat elvesztették, kisbolygóra emlékeztető ob-
jektummá válhatnak. 2008 szeptemberében 3535 üstökös ismert, melyek közül több száz rövidperi-
ódusú. Ez a szám gyorsan emelkedik, bár ez a lehetséges összes üstökösnek csak egy töredékét adja:
az üstökös-szerű testek száma a külső Naprendszerben elérheti az egy trilliótAszabad szemmel ész-
lelhető objektumok száma évente átlagosan egy, bár ezek közül sok halvány, vagy nem látványos.

Vaskó Vince

ANap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tar-
tozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb. A Földtől körülbelül 150 millió km távol-
ságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc.ANap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, át-
mérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során
héliummá alakul.

Mivel anyagát képlékeny plazma alkotja, a különböző szélességi körön levő területei eltérő se-
bességgel forognak; az egyenlítői területek 25, míg a sarkvidékek csak 35 naponként fordulnak kör-

be. A Nap egy G2V színképtípusú csillag. Közel tökéletes
gömb alakú égitest, amely saját tengelye körül forog. Átmé-
rője és kerülete is kb. 109 Földnyi, tömege 332950-szerese a
Föld tömegének, sűrűsége átlagosan 1,408 g/cm³. Látszóla-
gos fényessége -26,86 , abszolút fényessége 4,8 .m m

ANap 4,6 milliárd évvel ezelőtt született, harmadik gene-
rációs csillag. Sajnos megfigyeléseken alapuló, kísérletileg bi-
zonyított keletkezési modellel még nem rendelkezik a csilla-
gászat, így csak elméletek állnak rendelkezésre. A ma legel-
fogadottabbnak tekintett keletkezési modell szerint Napunk
születési helye egy molekulafelhő volt, egy gázzal és kozmi-
kus porral teli, instabil térség, amelyben valamilyen okból –

A Nap

Átmérője Tömege
A mag

hőmérséklete
Felületi

hőmérséklete
Sugárzási

teljesítménye

1,392x10 km6 1,989x10 kg30 ~ 1,5x10 K7 5780 K 3,844x10 kW23
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valószínűleg egy közeli szupernóva robbanásának hatására – felborult az egyensúly, és egy Nap-
rendszer méretű anyagcsomó a saját tömegétől összeomlott; az anyag elkezdett összehúzódni
egész addig, míg létre nem jött belőle a proto-Nap.Acsillagkezdemény anyaga még tovább sűrűsö-
dött, majd néhány millió év alatt beindult a belsejében a magfúzió és megszületett a Nap.Abeindu-
ló magfúzió hatására a napszél is elkezdte áramlását és kifújta a maradék gázt a Nap környezetéből.

ANap nagyjából 10 milliárd éves koráig marad a fősorozatban, ekkor kifogy a hidrogénkészle-
te és átmegy a vörös óriás fázisba. Ebben a fázisban beindul a héliumfúzió – a hélium szénné alaku-
lása –, ami megtízszerezi a mag hőmérsékletét, ezzel a sugárnyomást is, így a gravitáció és a belső
nyomás egyensúlya felborul az utóbbi javára, ez felfújja a csillagot, miközben a felszíni hőmérsék-
lete lecsökken. A felfúvódás során tömegének egy jelentős részét – számítások szerint 30%-át – is
elveszti.Ahéliumégető fázis az egész élettartam ezredrészét teheti ki, néhány tízmillió évig tart. Mi-
kor a héliumkészlet szénné (és oxigénné) alakul, a Nap ledobja külső héját, amely egy tág burkot al-
kot majd a megmaradt mag körül – egy távoli megfigyelő számára planetáris ködöt alkotva.Avisz-
szamaradt mag fehér törpeként él tovább. Fehér törpe állapotban a Nap rendkívül kicsivé fog össze-
húzódni (nagyjából Föld méretűvé) és fényessé válik, belső energiatermelő folyamat azonban nem
zajlik benne majd tovább. Csillagunk a benne akkumulálódott hőt fogja kisugározni és nagyon las-
san kihűl. A Nap életpályájának a fősorozatban töltött idejéhez mérhetően hosszú, de jelenlegi is-
mereteink szerint még nehezen meghatározható fázisába lép ekkor, a csillag lehűlése egészen a fe-
kete törpe állapotig tart majd. Ez a folyamat hosszabb lehet a világegyetem eddig eltelt életkoránál
(a legidősebb fehér törpék még mindig a hűlési fázisnál tartanak, a fekete törpe állapot ma még csak
elméleti modellekben létezik, megfigyelni még nem sikerült, így összességében a Nap életpályája
a fekete törpévé válásig, csillagunk „haláláig” elérheti a 25–30 milliárd évet.

A szilárd felszín hiánya miatt nem lehet pontosan meghatározni, hogy hol húzódik a Nap hatá-
ra: a középpontjától kifelé haladva folyamatosan csökken a sűrűsége.ANap sugarát a középponttól
a fotoszféráig mérik, mert ez a legkülső olyan réteg, ami még elég sűrű ahhoz, hogy ne legyen átlát-
szó.

A mag: A mag a sugár 20%-án belül eső teret jelenti, és ez a Nap egyetlen olyan része, amelyet
közvetlenül a magfúzió fűt, a többi réteg az innen kiáramló energiának köszönheti hőmérsékletét.
A magban keletkezett összes sugárzás áthalad a felette levő rétegeken, mielőtt elérné a fotoszférát
és kijutna a világűrbe. A Nap középpontjában a sűrűség eléri az 1,5·10 kg/m³-t, a hőmérséklet pe-5

dig a 15·10 (15 millió) kelvin értéket.6

Asugárzási zóna: Körülbelül a sugár 20–70%-a közötti gömbhéjban helyezkedik el. Ebben a ré-
tegben az anyag még elég sűrű és forró ahhoz, hogy a magban keletkezett energia sugárzás, nem pe-
dig hőáramlás formájában haladjon át rajta.

Tachoklína:Ahelioszeizmológia legfrissebb felfedezése, egy vékony átmeneti réteg a sugárzá-
si és a konvektív zóna között.

A konvekciós zóna: A konvekciós zóna a napbelső legkülsőbb tartománya, értelmezéstől füg-
gően a sugár 70%-ától kifelé elterülő, a felszín alatti mintegy 200 000 km vastag gömbhéjat jelenti.

Atmoszféra: Mivel a Nap egy ionizált gázgömb (plazmagömb), nincs éles felszíne. A Nap at-
moszféráját három fő rétegre osztjuk: a fotoszférára, a kromoszférára és a koronára. Olykor a koro-
nától elválasztják még a korona és a kromoszféra között átmenetet képező ún. átmeneti tartományt.

Afotoszféra:Afotoszféra a Nap látható felszíne, a naplégkör legalsó rétege, ahonnan a Nap lát-
ható fényének túlnyomó része (több mint 90%-a) származik. Ez a réteg egy rendkívül vékony,
mindössze néhány száz kilométer vastag réteg, felső határa a naplégkör azon szintje, ahol a hőmér-
séklet minimális.

Kromoszféra: A Nap légkörének a fotoszféra fölötti rétege a kromoszféra. A réteg nem stabil,
vastagsága 500 km és 3000 km között változik. A kromoszféra alsó határa definíció szerint a Nap
leghidegebb régiója, ahol a hőmérséklet 4500 kelvinre csökken, a kromoszféra felső határát egyez-
ményesen a 20 000 K hőmérsékletű szinten vonják meg.

Átmeneti réteg:Anaplégkörnek a még „hideg” kromoszféra és a rendkívül forró napkorona kö-
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zött elhelyezkedő részét átmeneti rétegnek nevezzük. Ez a tartomány rendkívül vékony, mindössze
néhány száz kilométer széles és itt játszódik le a hőmérséklet 20 000 K-ről a millió kelvines tar-
tományokba történő ugrásszerű növekedése.

Korona: A napkorona a Nap légkörének ritka és kiterjedt legkülső része, ahol a hőmérséklet
meghaladja a félmillió kelvint.Akorona sokkal kiterjedtebb, mint a Nap maga: 17 millió kilométe-
res távolságig mutatható ki a jelenléte. Éles külső határa nincsen.

Helioszféra: A helioszféra nem tekinthető a naplégkör részének, ám bizonyos szempontból
mégis az: a napkoronán túl elterülő térrészt a Napból származó és folyamatosan pótlódó részecskék
töltik ki. A nap magjától kifelé folyamatosan csökken az anyag sűrűsége, ez a folyamatos csökke-
nés folytatódik tovább a koronán túl is, a Naprendszer egészét kitölti a napszél gázárama és az álta-
la hordozott részecskék. Fizikai szempontból tehát a Nap anyaga egész a Naprendszer gázdinami-
kai határáig, a heliopauzáig tart.Ahelioszféra tehát a napkorona és a heliopauza közötti térrészt, az-
az a bolygóközi teret jelenti.

ANap helye a kultúrában:Anapenergia minden korban az emberek számára az életet jelentette,
a megújulást és mindezek fenntartását. Mindennapi életüket tették függővé attól, hogy a Nap az
égen milyen pályát jár be és az égi jelenségek határozták meg sorsukat. Az emberi kultúra kez-
detein a természeti vallások a Napot istenségnek tekintették.Az ebből a kulturális alapból kifejlődő
többistenhívő vallások már megszemélyesítették az általuk istenként tisztelt jelenségeket (köztük
természetesen a Napot is), mitológiai történetekkel építve fel az istenek személyiségét. Később, az
egyistenhívő vallások teljes térhódításával a Nap vallási, kulturális jelentősége erősen lecsökkent,
míg végül a tudományos kutatások széleskörűvé válásával, a heliocentrikus világkép elfogadásá-
val együtt ez a szerep lényegében megszűnt.

Seprenyi Martin

A projektet vezette, vágta és szerkesztette: Bakos Máté
Tanár: Chriszt Gyula

Források:
Avilágegyetem –Hogyan született a Naprendszer-YouTube
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch01s02.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Merk%C3%BAr
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nusz
http://www.kando-kkt.sulinet.hu/public/erdekes/naprend/venusz.htm
http://astro.elte.hu/icsip/planetologia/venusz/index_in.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_(bolyg%C3%B3)#Magyar_vonatkoz.C3.A1sok
http://sterni.web.elte.hu/anyag/ora2.html
planetologia.elte.hu/emars.pdf
http://azuniverzumfelfedezese.network.hu/blog/azuniverzumfelfedezeseklubhirei/mars
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20010430avoros.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jupiter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaturnusz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1nusz
http://csillagaszat.uw.hu/uranusz.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neptunusz_(bolyg%C3%B3)//
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cst%C3%B6k%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
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Németország – egy hely, ami mindenkinek mást jelent: egyeseknek kiváló turistacélpont, má-
soknak egy új élet, valakinek pedig egy lebilincselő és magával ragadó történet. Iskolánk már
több évtizede áll kapcsolatban a hochdahli gimnáziummal, s ez idő alatt rengeteg tanuló élhette át
azt az élményt, amelyet semmilyen szálloda, idegenvezető, vagy utazási iroda nem lenne képes
nyújtani: egy német családnál töltöttünk közel tíz napot. Persze laikus szemmel közhelyesnek tűn-
het ezen kijelentés. Csak az értheti meg ezt az érzést igazán, aki valamikor részt vett ilyen, vagy eh-
hez hasonló programban. S hála Veczánné Debróczki Edit és Bereczki Szilveszterné tanárnőnek,
mi is részesei lehettünk eme történetnek.

Utunk Nyíregyházán vette kezdetét, ahol a külső szemlélő feltehetően azt látta, hogy egy csa-
pat gyerek izgatottan várta az indulást, s nem is sejtették, hogy ez életük egyik legnagyobb ka-
landja lesz. Több órányi autóút és repülés után félelem és izgatottság különös elegyével a szí-
vünkben érkeztünk meg Düsseldorfba. Az első találkozás a fogadó családokkal óriási izgalom-

mal, azonban meglepően könnyedén ment. Tud-
tuk, hogy olyan utazás vette kezdetét, amelyre
egész életünkben emlékezni fogunk – s mint
utólag kiderült, igazunk volt. Na de ne siessünk
ennyire előre!

Már az első nap nagy meglepetéseket tarto-
gatott számunkra. Megismerhettük a német is-
kolarendszert, s ha csak néhány óráig, de mi is
helyi diákoknak érezhettük magunkat.

Később látogatást tettünk Düsseldorf szívé-
ben, s rá kellett jönnünk: ez a város a történelmi
hagyományok és a modern város tökéletes ötvö-
zete. Megtalálható minden a hangulatos kis ven-
déglőtől, korunk metropoliszainak legmoder-
nebb épületéig, s ez a kulturális sokszínűség te-
szi ezt a várost oly nagyszerűvé és lenyűgözővé.

Német- magyar cserekapcsolat
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A további napokban annyiféle inger érte minden érzékünket, hogy alig tudtuk követni a cse-
lekmény fonalát. Még magunkhoz sem tértünk kábulatunkból, s máris eltelt öt nap. Ezen öt nap
alatt eltelt a hétvége is, amikor mindenki saját fogadócsaládjával töltötte el az időt. Továbbá jár-
tunk az esseni Zollvereinban, s megtudtuk, mi ihlette meg Hófehérke bányász törpéinek törté-
netét, és megtekintettük a brühli Augustusburg kastélyt, amely bár méretében nem, díszítettségé-
ben mindenképp méltó ellenfele a versailles-i palotának.

Az idő gyorsvonatként száguldott, s vészesen közeledett a hazautazás napja.Aszerdai kölni és
a csütörtöki wuppertali utazás alkalmával már a halálmadárként közeledő indulás tudata járta át a
csoportot. Köln csodálatos gótikus katedrálisa azonban ha csak néhány órára is, de feledtetni tud-
ta velünk ezt a fojtogató érzést. Sajnos azonban minden igyekezetünk ellenére végül eljött az utol-
só esténk, tudtuk, hogy itt a vége. Másnap szuvenírekkel megrakodott bőrönddel és csodálatos em-
lékektől duzzadó fejjel indultunk el a reptérre. A búcsú égető fájdalmát csak a jövőbeli viszontlá-
tás tudata jegelte. Bár keserű mosollyal az arcunkon, de kénytelenek voltunk egy időre búcsút ven-
ni német vendéglátóinktól…

… és közben eltelt egy év. Az internet segítségével tarthattuk a folyamatos kapcsolatot, s
mindkét oldalról alig bírtuk kivárni a hőn áhított viszontlátás napját. Ám eljött a várva várt nap!
Pontosabban az este, amikor az Epreskert út sötétségét egy kisbusz fénye törte meg, amelyben fel-
tehetően tucatnyi német diák ült és várta a találkozást. Régi barátokként üdvözöltük egymást, s a
fárasztó út után végre nyugovóra hajthatták fejüket.

Az első napon körbevezettük őket Nyíregyháza belvárosában, s ők csodálkozva nyugtázták,
hogy a belváros épületei emlékeztetnek Bécsre. Ami különösen tetszett nekik, az a római katoli-
kus templom volt: állításuk szerint gyönyörű, kívülről belülről pompás látványt nyújt.

Ahogy egy évvel ezelőtt ők hétvégi programokat szerveztek nekünk, most mi próbáltuk meg a
lehető legjobb, legizgalmasabb tevékenységeket kitalálni. Döntésünk az állatkertre esett, ahol
több ezer faj csodálatos, egzotikus és lenyűgöző példá-
nyait szemlélhették meg. S ki is választották a kedvencü-
ket: a tengerimalacot…

A vasárnapi tokaji bortúra során megismertettük ked-
ves vendégeinket a borok királyával, s nem nagy megle-
petésünkre hamar össze is barátkoztak a zamatos nektár-
ral. Ezek után a hetet újult erővel s kirobbanó izgalommal
nyitottuk, amelyet a hétfői bobozás csak fokozott.
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Kedden pedig nemcsak Debrecennel ismertettük meg vendégeinket, hanem meg is invitáltuk
őket egy kis pusztai kocsikázásra. A Hortobágy végtelen síkja, a csikósok bemutatója, a különle-
ges állatok ránk is mély benyomást tettek, s a reakciók alapján a német diákokat és tanárokat is el-
kápráztatta ez a hungarikum.

Ám az idő nagy ellenség, s mire észbe kaptunk, már csak három napunk maradt, mielőtt bará-
taink hazatérnek. Így hát az utolsó napokat Budapesten töltöttük, és a város – a látottak alapján –
igencsak megérintette őket.AParlament épülete, a Citadella, a Halászbástya mid-mind mély nyo-
mot hagytak bennük, de főként a város éjszakai panorámája kápráztatta el őket. El kell ismerni, ez
utóbbi minket is igencsak megérintett, fővárosunk éjszaka olyan páratlan látványt nyújt, amelyet
csak kevés város képes fölülmúlni.

De egyszer minden jónak vége szakad, s eljött a nap, amikor búcsút kellett intenünk németaj-
kú barátainknak. Fájdalommal, de mégis a jövőbeli viszontlátás reményével köszöntünk el egy-
mástól, s hisszük, hogy a kaland itt nem ér véget, hogy elkezdődött …„A végtelen történet”

Gyerák Csaba
10.D
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Életem – valószínűleg- legnagyobb élményének pillanatait szeretném veletek megosztani.
Voltam olyan szerencsés, hogy egy évet eltölthettem a világ Magyarországtól legtávolabb eső
pontján, Új-Zélandon. A szó „nyugalom” igen távol áll egy krúdys diáktól az iskolai évek alatt,
így nevezhetném magam mázlistának is egy év szünet miatt, de hazudnék. Azért vagyok szeren-
csés, mert egy életre szóló élménnyel vagyok gazdagabb. Tudom, hihetetlenül hangzik – nekem is
elmondták – ott teljesen másképp élnek az emberek, de tapasztalatból mondom, ez így is van!

Astresszt, mint szót csak könyvekből ismerik, senki nem dohányzik, a sport a mindennapi élet
része, de ettől is fontosabb a családi kapcsolatok ápolása a generációkon keresztül. Az emberek
közvetlenek, mosolygósak, türelmesek egyszóval: !Boldogok

Szeretném az utazással kezdeni. Mindenekelőtt tudnotok kell, én nem cserediákokkal utaz-
tam, hanem teljesen egyedül. Elsőre ijesztőnek hangzik, de higgyétek el, túl lehet élni. Nem kell
hozzá más, mint egy telefon, egy útlevél, és egy kis önbizalom… (bár egy alapfokú angol nyelvtu-
dás sem árt).

Helyszín a bécsi repülőtér. Érzelmes búcsúvétel a szűkös családtól. Becsekkolás, a fotocellás
ajtó bezárul és itt kezdődött életem legnagyobb kalandja.

Utazásom első etapja Bécstől Taiwan fővárosáig, Taipei-ig tartott. Itt egy „röpke” 20 (húsz)
órás várakozás az átszállásra. Saját vízum váltása, maga a kaland már itt kezdődött, szerencsére
problémamentesen. Egyedül egy teljesen idegen helyen – wáóóóó jól hangzik. Ez az idő azonban
gyorsan elrepült köszönhetően egy előre megszervezett városnézésnek és egy laptopnyi stand-up
comedy-nek. Innen már csak egy repülés Sydney-be, onnan nem több mint még négy óra Auck-
land, ahonnan további 20 perc Whangarei a város, ahol éltem. Mellékes információként megje-

Egy év Új-Zélandon
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gyezném a repülés maga 30 óra, ehhez 21 óra várakozás és meg is érkeztem. Jól lehet, soknak hang-
zik, de a repülőről lelépve már az első pillanat feledtettem velem ezeket.Atisztaság, a rendezettség,
a környezet… tudtam már teljesen más világban járok. Első találkozás a fogadó családdal remekül
ment, hazaérve a farmra megismerkedtem a család többi tagjával. Itt Magyarországon Édesanyám-
mal élek, odakint viszont belekóstolhattam a nagycsaládosok életébe.Aházban megszokott volt az
átlag 12 fő, azonban a nyári időszakban nem volt meglepő az akár 20 fő sem. Szerencsémre az itteni
őszből az Új-Zélandi nyárba érkeztem. 30 fok, tengerpart, wakeboard, remek társaság. Felejthetet-
lennek hangzik, nem igaz? A család, mivel farmon élnek, marhatartással foglalkoznak és 2 kutya-
fajta tenyésztésével, amik Bernáthegyiket és Tibeti Masztiffokat jelentenek. A felnőtt kutyák szá-
ma 8 darab volt és ehhez jöttek még hozzá az eladásra szánt kiskutyák. El kell mondjam, nem min-

den cserediákság megy ilyen zökkenőmentesen,
szerencsés voltam, hogy a családnak több éves
tapasztalata volt és gyorsan, jól beilleszkedtem.
Azon túl, hogy Új-Zélandon éltem és megismer-
kedtem az ottani emberekkel és szokásaikkal
más országok cserediákjainak kultúrájába is be-
pillantást nyertem. Mindez köszönhetően an-
nak, hogy egy fedél alatt éltem egy japán, nor-
vég, svéd és francia diákkal is. Így megkóstol-
hattam különböző nemzetek ételeit és érzékel-
hettem, hogy különböző nációknak mennyre kü-
lönböző a mentalitásuk és gondolkodásuk.

Acsalád irtózatosan sok energiát fordított ar-
ra, hogy társaim és én minél jobban megismer-
jük Új-Zéland értékeit és nevezetességeit. Így
sikerült bejárnom az egész északi régiót vala-
mint a szigetország (mely angol fennhatóság
alatt áll) különböző nagyvárosait is.

Jártam különböző nemzeti parkokban, me-
lyek közül a legjelentősebb Wai-O-Tapu, ahol a
termál források és gejzírek láthatók. De egy ki-
sebb parkban láthattam Új Zéland nemzeti jel-
képét a Kiwi-t is és természetesen találkozhat-
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tam maori őslakosokkal is. Személyes kedvencem a 90 mérföldes tengerpart, ahova a szem ellát
semmi más csak a kék ég és az azúr óceán. Ha láttatok már Bounty reklámot, na ezt úgy képzeljé-
tek el. Itt töltöttük el a születésnapomat homoksíeléssel és blow-cart-ozással. A családnál úgy-
mond megszokott hagyomány, hogy a cserediákok születésnapjait különlegesen ünneplik meg.
Megszokott volt a homokba ásott asztal, gyönyörűen megterítve, amit tengeri herkentyűk, szend-
vicsek, egzotikus gyümölcsök sokassága töltött meg.

Életre szóló élmény volt azAll-Blacks meccs, akik a világon az egyik legjobb rögbi csapat, ezt
Aucklandban volt szerencsém végignézni egy nem kicsi stadionban és látni élőben a HAKA tán-
cot, amit a játékosok a mérkőzés előtt a közösség és a maguk feltüzelésére adnak elő. Ez az ország
legnépesebb és legnagyobb városa. Itt hatalmas épületek találhatók, de ezek közül is kiemelkedik
a Sky Tower nevezetű forgó torony, amiről bungee jumping ugrást lehet végre hajtani, valamint a
tetejében egy kávézó található. Az épület amúgy 1 óra alatt tesz meg egy fordulatot, amit itt lehet
kivárni.Alátvány káprázatos.

Amásik csodálatos város Queenstown és környéke volt, amit meglátogattam.Aváros egy iga-
zi turistaparadicsom és mivel ez az egyik legdélebbi pont, így időjárása hasonlít a miénkhez, azaz
mind a négy évszak jelen van, mert ahol éltem, ott csak tél és nyár volt. Ez a város csodálatos lát-
képéről és remek természeti adottságairól lett nevezetes. Hegyek völgyek váltogatják egymást és
közöttük mélykék tavak sokasága található.Az ezt körbeölelő településeken lehetőségem adódott
kipróbálni magam aranybányászatban és különböző régimódi tevékenységekben.

De visszatértünk Whangareibe. A családomnak két háza volt, egy a közvetlen óceán parton,
ezt használtuk a nyári időszakban, valamint egy a farmon, ami pálmaligettel, erdőkkel övezve egy
gyönyörű fennsíkon helyezkedett el. Furcsaságok közé sorolnám a nyári szentestét vagy év utolsó
napján naplementéig tartó wakeboard-ozást. Páratlan élmény volt az, amikor szilveszter estéjét a
tengerparton ünnepelve töltöttük el – ott ez helyi szokás – és sokadmagammal a világon elsőként
látni az újévi napfelkeltét.

Amint azt már említettem a családdal remek kapcsolatot sikerült kialakítanom, olyannyira,
hogy azóta már meg is látogattak Magyarországon és sikerült nekik megmutatnom hazánk több
nevezetességét. Lenyűgözte őket Magyarország történelme, építészete, hiszen az Ő hazájuk tör-
ténelme csupán 300 éves. Annyira kedvelték a magyar konyhát, hogy már megosztottam velük a
szabolcsi töltött káposzta receptjét is, bár a harcsa halászlé nem lett nagy kedvencük.

Összességében várom a pillanatot, amikor visszatérhetek, mert nem rejtett szándékom életem
javarészét ott leélni. Akinek van rá lehetősége és megteheti, annak csak ajánlani tudom a cseredi-
ákprogramot, hiszen nem csak rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, de személység fejlődésem-
ben is nagyon sokat jelentett az ott eltöltött időszak. Hasznomra vált önállóság, felelősség szem-
pontjából és kötelesség tudatomban, célt adott az életemnek az a fajta világszemlélet, amit az ott
élő emberek képviselnek.

Remélem, sikerült felkeltenem
az érdeklődéseteket és minél töb-
ben gondolkoztok el azon, hogy a
biztos családi fészekből csak egy
évre (ami nagyon gyorsan eltelik)
megpróbáltok kiszakadni. Lehet,
hogy az az egy év életeteket változ-
tatja meg örökre!

Tábori Zoltán 10.C
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A Történelem Tanárok Egylete pályázatot hirdetett Radnóti nyomában címmel, melynek ke-
retében a holokausztról és a társadalmi megkülönböztetésről alkotott véleményünket fogalmaz-
hattuk meg.AKrúdy Gyula Gimnáziumból két pályázat is elnyerte a bírálók tetszését:

Lengyel Dorka vagyok. Szeretnék részt venni ezen a pályázaton, mert úgy vélem, a holoka-
uszt témája egyike azoknak, amik mellet nem mehetünk el szó nélkül.Anyíregyházi Krúdy Gyula
Gimnáziumban tanulok, ahol diákként meglehetősen sok lehetőséget kapunk a tapasztalatszer-
zésre különböző területeken. Ebben a tanévben például bemutathattuk a Centropa alapítvány Tör-
ténetek egy családi albumból nevű kiállítását kortársainknak, mely a holokauszt témáját dolgozta
föl. A tárlat a túlélők által mesélt, hiteles történetekre épült, amik mindenkihez közelebb hozták a
velünk egyidősek körében gyakran elcsépeltnek titulált második világháborús történelmi esemé-
nyeket.

Mindig is foglalkoztatott a holokauszt, hiszen a zsidóság neveltetésem, keresztény hitem és ba-
ráti kapcsolataim miatt fontos számomra. Második éve tanulom az ivrit, új héber nyelvet. Kétszer
jártam Izraelben, a világon talán itt érzékelhető legerősebben az újrakezdés és a továbblépés: ta-
pasztalataim szerint a lehető legjobb módon állnak hozzá a népükkel történt szörnyűségekhez.

A személyes kötődésektől függetlenül úgy gondolom, hogy minden magyar embernek köte-
lessége lenne legalább alapvető, tényszerű ismeretekkel rendelkeznie a holokausztról. Fontos tud-
ni, milyen eszmék eredményeztek ilyen pusztító gyűlöletet, valamint, hogy ezeket milyen meg-
nyilvánulások, jelképek kísérik, hiszen fel kell ismernünk az időnként megújuló fasizmust, náciz-
must. Rengetegen közömbösek a témával kapcsolatban, pedig a határozott állásfoglalás hiánya eb-
ben az esetben elfogadhatatlan, mivel az ehhez hasonló hozzáállás tette lehetővé, hogy több száz-
ezer magyart öljön meg a saját népe.

Minden egyes ember értéket rejt, a veszteség ilyen szempontból is felbecsülhetetlen. Számta-
lan tudós, művész halt meg embertelenül, többek között Radnóti Miklós is. Legkedvesebb, és ta-
lán legtöbbet forgatott olvasmányaim közé tartozik egy Radnóti összes művét tartalmazó kötet. Ő
az a költő, akinek stílusa a legközelebb áll hozzám, mindig úgy érzem, hogy pontosan annyi fáj-
dalmat enged a szépségbe, amennyi szükséges. A lágerekben és a menetek alatt íródott versei egy

új, még az eredetinél is sokkal borzasztóbb ké-
pet mutattak számomra a tábori életről. Megrá-
zó, ahogy az érzelmeit kénytelen volt a barak-
kok és a drótkerítések közé szorítani, mivel
nem tehetett mást. Sokszor nem gondolunk be-
le, hogy az elhurcolt emberek személyisége
ugyanúgy ronccsá vált, mint a teste.

Radnóti írásaiban nyomon követhető, ho-
gyan tört meg egy ember lelke, hogyan veszített
el minden reményt ebben a helyzetben: a Levél
a hitveshez című műben a költő még ígéretet
tesz a visszatérésre, elhiszi magának, hogy erős
és szívós lesz, míg utolsó leírt gondolataiban
már megjósolja saját halálát: „ Tarkólövés. –
Így végzed hát te is, – súgtam magamnak,”.

Emberek öltek embereket, ép ésszel meg-
magyarázhatatlan okokból. A nép gondolko-

Radnóti nyomában
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dásmódját egy elfogadhatatlan, faji megkülönböztetésen alapuló eszme uralta. Okvetlenül felme-
rül a kérdés: hogyan süllyedhetett idáig a társadalom, és hogyan válhattak ennyire központi
szemponttá az egyének közötti különbségek?

Alapvetően úgy gondolom, hogy nem kell mindnyájunknak mindent ugyanúgy elfogadni, to-
lerálni, mindennel egyetérteni. Ez a sokszínűség alapja, így az sem probléma, ha egyes témák fo-
lyamatosan vita tárgyát képezik.Asaját igazságunkról vagyunk meggyőződve, s gyakran köteles-
ségünknek érezzük megvédeni azt. Éppen ezért véleményem szerint nem gond, ha egyes valláso-
kat, politikai nézeteket, stb… rossznak ítélünk, vagy bírálunk. Ugyanis ha mind megegyező esz-
mét vallanánk, az biztosan arra utalna, hogy valaki „irányítja” a gondolkodásunkat (ahogy koráb-
ban említettem, a fasizmus is így működik). Szem előtt kell tartanunk, hogy egyes vélemények el-
utasítása, vagy el nem fogadása nem azonos a megkülönböztetéssel. Mindezek ellenére semmi-
lyen nézetbeli eltérés nem adhat okot arra, hogy más életét elvegyük, vagy akár csak kárt okoz-
zunk benne.

A faji különbség soha, semmilyen körülmények között, még a legjelentéktelenebb esetekben
sem lehet része egy egyénről alkotott megítélésünknek. A nemzetiségünkről, bőrszínünkről, ter-
mészetes külsőnkről nem dönthetünk, és nem határozzák meg feltétlenül a személyiségünket.

Európában és a világ fejlettebb területein ezek az általánosan elfogadott elvek visszaköszön-
nek a vallásszabadságban, a szólásszabadságban, valamint a fasizmus, antiszemitizmus és a náci
eszmék elutasításában.Amásodik világháború után sok nemzet szembenézett a bűneivel, vállalta
a felelősséget. A gyakorlatban azonban több helyen mindez elhalványult. Sajnálatos, de Magyar-
ország vezetésében olyan politikusok is közvetlenül részt vehetnek, akik a zsidók listázását java-
solták, náci vezetőktől idéznek, vagy épp éltetik őket. Igazság szerint a hozzájuk hasonló embere-
ket legföljebb turistaként volna szabad a Parlament közelébe engedni. Félreértés ne essék: soha
nem kevernék aktuálpolitikát egy múlt századról szóló pályázati írásba, ha nem lenne muszáj, ám
ezt a hazánkban zajló események szinte megkövetelik. Nem hunyhatunk szemet az egyre nyilván-
valóbb párhuzamok fölött.

Ilyen esetekben a társadalomnak még csírájában el kell fojtania a fasizmust. Ennek érzékelhe-
tő megerősödésével rögtön előtérbe kerül az egyén felelőssége is, hiszen az élet minden területén
ki kell állnunk az embertársainkért. A '40-es években sokan naivnak vagy gyávának bizonyultak,
holott addig kellett volna cselekedni, amíg volt rá lehetőség. Természetesen utólag már sokkal
egyszerűbb bölcsnek lenni, és nem is ez a szándékom, de fontosnak tartom, hangsúlyozni, hogy ta-
nulnunk kell elődeink hibáiból.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy akármelyik társadalmi réteget „kiválaszthatják”
származástól, nemtől, vagy vallástól függetlenül. A zsidóság a történelem során „jól bevált” bűn-
bak volt, azonban a holokauszt időszakában is bárkit gond nélkül deportáltak: könnyen a rendszer
ellenségévé lehetett válni. Tehát senki nem volt biztonságban, és hatalomhoz jutó szélsőséges
rendszerek esetén ez ma sem lenne másként. Bár a mai Nyugat nem engedné, hogy hazánkban
ennyire megerősödjön a szélsőjobboldal, úgy vélem, az elfogadható határt már régen átléptük. Ez
pedig sokat elárul népünkről: a társadalom jelentős része még mindig nem látja, hogy a közöm-
bösség és a bagatellizálás gyakorlatilag bűnrészesség – aki nem ítéli el a faji, etnikai, vallási meg-
különböztetést, az valójában elfogadja.

Véleményem szerint holokauszt emlékéve és minden ehhez hasonló megmozdulás elsődleges
célja nem az örökös gyász fenntartása, hanem egyfajta emlékeztető. Az elveszett embereket,
generációkat semmi nem adhatja vissza, a zsidóság egy szelete mindig hiányzik majd és a fájdal-
mat sem lehet teljesen eltörölni. Ők mégis képesek voltak felállni, reménnyel és élettel teli nép-
ként tovább létezni. A valódi probléma ezek után már csak az előbbiekben taglalt nemzetekkel
lesz – a fasizmus ugyanis amellett, hogy másokban kárt tesz, önpusztító. A holokauszt az emberi-
ség szégyene. Soha többé nem engedhetünk meg hasonlót: mi, magyarok egyszer már Dunába lőt-
tük a jövőnk egy részét.
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SzilágyiAnna, 10. évfolyamos tanulóként pályázatomat azért szeretném benyújtani, mert fon-
tosnak tartom azt, hogy az iskolámban is, az ország 12-ik legjobb gimnáziumában, a Krúdy Gyula
Gimnáziumban kiemelten foglalkozzunk és kiváltképp ebben az évben nagyobb figyelmet fordít-
sunk a holokauszt szörnyűségeire.

Úgy gondolom, hogy legtöbb mai magyar fiatal rendelkezik egy kevés tudással Radnóti Mik-
lósról, ha más forrásokból nem is hall róla, de az iskolában mindenképp, hiszen legfontosabb mű-
veit elemezzük és szó szerint meg is tanuljuk. Én is ott találkoztam először a költővel és legnép-
szerűbb és talán legszebb versével, a Nem tudhatommal. Ez azonnal felkeltette az érdeklődésem
és az órán hallottak után az interneten is keresni kezdtem. Keresés közben rájöttem, hogy sok ver-
sét már magam is ismerem magyar zenészek által, akik rengeteg művét dolgozták fel és adtak ne-
kik egy teljesen új színt és jelentést. Ezek után persze jött a Napló, amit olvasva Radnótit is megis-
mertem. Nemcsak, mint költőt, hanem mint hétköznapi embert, aki valami olyan dolog alapján
lett másnak kikiáltva és megkülönböztetve, amiről nem tehetett.

Aholokauszttal kapcsolatban már régebbről is voltak ismereteim és idén, a holokauszt emlék-
évében pedig arra nyílt lehetőségem, hogy egy zsidók történelmével kapcsolatos kiállításon,
Centropa – Történetek egy családi albumból címmel, tárlatvezető lehettem. Ez rengeteg anyag-
gyűjtéssel járt és így egy tisztább képet kaphattam az eseményekről és ennek a korszaknak az
összes szörnyűségéről.

Ami pedig a vallási és faji megkülönböztetést illeti, ezt a mai modern Európa mélyen megveti
és természetesen én is,hiszen teljesen elfogadhatatlan ma már,hogy az embereket kultúrájuk vagy
származásuk szerint különböztessük meg és ezáltal alsóbb és felsőbb rendű fajokat tételezzünk
fel. Ugyanis nem ítélkezhetünk egy egész vallási felekezet vagy egy nép felett, mert mindenki a sa-
ját maga becsületéért felelős. A mai világban is ugyanúgy léteznek jó és rossz emberek a magya-
rok, a németek és a zsidók közt is, de ezt semmiképp sem szabad faji alapon eldöntenünk, hanem
mindenkivel teljesen egyenlően kell elbánnunk. Szerencsére ez a típusú megkülönböztetés telje-
sen elképzelhetetlen Európában és ez a gondolkodásmód ma már egyáltalán nem haladó. Ha vala-
ki pedig még mindig ilyen eszméket vall, akkor a társadalom őt magát ítéli el.

Ha régebbi korokat nézünk, legyen az a középkor vagy akár az 1700-as évek akkor sem igazán
találunk példát faji megkülönböztetésre, – pedig Mátyás uralkodása után például rengeteg kü-
lönböző nép élt meg egymás mellett országunk területén is.

Ez ma is így van szerencsére. Az emberek sokkal nyitottabbak, a társadalom sokkal elfoga-
dóbb és bár kivételek mindig lesznek, Európa a jó irányba halad ebből a szempontból.

Azonban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az antiszemitizmus nem a XX. században
jelent meg, hanem évszázadokon át lappangott a társadalomban. Hiába éltek különböző népek em-
berei nyugalomban egymás mellett, a zsidókkal kapcsolatban mindig voltak fenntartások, hiszen
jogaikat történelmünk során számtalan uralkodó korlátozta, elüldözte őket, majd ők újra megje-
lentek itthon. Egy biztos: segítették a gazdaságot és nagy szerepük volt az ország haladásában, a
tudományok fejlődésében.

Az I. világháború után ennek ellenére mégis erősödni látszott az antiszemitizmus. Ez nagyban
hozzájárult a deportálások kollektív elfogadásához. A magyar politika célja pedig ebben az idő-
szakban az elcsatolt területek visszaszerzése volt, ehhez szükség volt a németek támogatására. Ez
kényszerített minket a német szövetséghez, majd később így sodródtunk a II. világháborúba is. A
passzív viselkedéshez a zsidók deportálásával kapcsolatban hozzájárult a katolikus egyház is,
mely kiállt ezen eszmék és a zsidóság meghurcolása mellett.Amagyarok többsége akkor sem cse-
lekedett, amikor látta a gettókat, a Dunába lőtt zsidókat vagy a marhavagonokat zsidók tízezreivel
a munkatáborok felé igyekezve. Ezen kívül az emberekben irigység is jelen volt, hiszen a zsidók-
nak nagy politikai és gazdasági befolyásuk volt. Ezen dolgok miatt gondolom úgy, hogy a magyar
társadalmat hatalmas felelősség terheli a zsidók jogainak korlátozása és kiirtása miatt.

Azonban mégsem jelenthetjük ki, hogy a holokauszt csak együttesen a társadalom felelőssége,
magát az egyént is meg kell vizsgálnunk és erre a legjobb példa az akkori állam legbefolyásosabb
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vezetője, a kormányzó, Horthy Miklós. Ő végig osztotta az antiszemita nézeteket és egyetértett
azzal, hogy a zsidók politikai, gazdasági és kulturális befolyását egyaránt korlátozni kell, ennek
ellenére a zsidók megkínzásával és megsemmisítésével nem tudott azonosulni. Így vált passzív
résztvevővé, hiszen szabad kezet adott a kormánynak saját lelkiismeretének megnyugtatása érde-
kében. Kiirtásukat szükséges rossznak tekintette és nem állítatta le időben a deportálásokat, csak
mikor már hatalmas nemzetközi tiltakozás bontakozott ki. Ez a magatartás pedig példaként lebe-
gett a társadalom szeme előtt a köré épített kultusznak köszönhetően. Így történhetett meg az,
hogy a magyarok egy szó nélkül tűrték az embertársaikkal történő szörnyűségeket.

Minden olyan ember, aki felléphetett volna az események ellen, de mégsem tette, felelősnek te-
kinthető. Több alapvető emberi jogot megsértett, amelyek mindenkit megilletnek, azzal, hogy el-
nézte a szenvedésüket és nem fordított kellő figyelmet embertársai sorsára.

Persze kivételek mindig vannak, akik újra visszaadják nekünk az emberiségbe vetett hitünk és
őket látva tudjuk, hogy nincs minden veszve. Sokszor az ő életükbe került, de több ezer zsidónak
pedig esélyt adtak egy új életre segítségükkel. Önfeláldozásukkal máig példával szolgálnak a mai
társadalomnak is, hiszen ha emberi jogok ilyen mértékű megsértése történik, akkor nem ülhetünk
karba tett kézzel, befogott fülekkel és tehetünk úgy, mintha semmiről sem tudnánk, vagy minket
ez nem érintene.

Ilyen személy volt Sára nővér is, aki legalább száz zsidó életét mentette meg egyedül, és tár-
saival pedig több ezer emberen segített. Azonban a vég számára is elkerülhetetlen volt, hiszen a
Dunába lőtt foglyokkal együtt őt is kivégezték a német katonák.

Amásik ilyen rendkívüli ember a svéd Raul Wallenberg volt, aki a svéd védett házakba mene-
kített zsidók életéről, ellátásáról gondoskodott, ideiglenes útiokmányokat biztosított számukra,
és az sem félemlítette meg, hogy egy olyan nagyhatalommal szállt szembe, mint a náci Németor-
szág. Bátran állt a katonai osztagok gépfegyverei elé a jó ügy érdekében.

Szerencsére a sor még hosszú, számos zsidómentőről vannak információink és akcióikról,
mely akár egyszerűen állhattak abból, hogy bújtatták őket, míg helyzetük rendeződött és bizton-
ságossá vált itthon, vagy akár olyan nagy vakmerőséggel járó tettek, mint a fent említettek. Mind-
annyian tudták, hogy ezzel életüket kockáztatják, de belátták, hogy ebben az időszakban erre
szükség volt. Segítettek mindenütt, ahol csak lehetőségük nyílt rá és ezért neveiket, tetteiket máig
nagy tisztelet övezi.

Mindent összevetve, a holokauszt az emberiség egyik legnagyobb tragédiája, mely számos
emberi gonoszság és hiányosság révén valósulhatott meg. Hiszem, hogy ez tanulsággal szolgált
valamennyi nemzet számára és nem történhet meg többet ilyen. Ezzel szemben még fokozottabb
figyelmet kell fordítanunk az emberi jogok védelmére és a megkülönböztetés visszaszorítására,
mert nem az határozza meg helyünket a társadalomban, hogy honnan származunk, hanem hogy
tisztességünkkel, becsületünkkel és kemény munkánkkal mennyivel tudjuk gazdagítani a világot.



Tizenhat diák és négy tanár munkáját egy há-
rom napos tanulmányi úttal díjazták 2014. szep-
tember 16-18. között.

Rengeteget buszoztunk, hiszen Radnóti
Miklós életének minden fontos helyszínét érin-
tettük: a fő úticélok Nagyvárad, Bor és Abda
voltak. Minden kimerültség ellenére felejthe-
tetlen három napot töltöttünk együtt, kreatív fel-
adatokat kaptunk, a főszervező tanár urak rög-
tönzött előadásaiból pedig sokat tanultunk.

Az utazás legmeghatározóbb élménye
azonban mégis az a néhány perc néma csönd
volt, amit egy-egy szívszorító, elgondolkodtató

mondat okozott. Megrendítő volt látni azokat a helyeket, ahol a költő életének utolsó verseit írta
meg, ahol kénytelen volt elbúcsúzni a világtól.

Atetőpontot azt hiszem, az abdai állomás je-
lentette: az utolsó éjszakán, már korom sötét-
ben érkeztünk az emlékműhöz. Körbeálltunk,
megfogtuk egymás kezét, és elszavaltuk a Nem
tudhatom című verset, Radnótira emlékezve.
Az érzés, amit akkor éreztünk, leírhatatlan, s vi-
lágossá vált, hogy már csupán ezért sem volt hi-
ábavaló a szervezők munkája. Úgy gondolom,
minden ilyen, az egészséges gondolkodásmó-
dot építő megmozdulásért hálásak lehetünk. Ez
a tanulmányi kirándulás pedig egyértelműen
mély nyomot hagyott bennünk – a szó legpozi-
tívabb értelmében.

Szilágyi Anna, Lengyel Dorka 10.D
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80



81

DIÁKJAINK ÍRTÁK

Egy magyartanár számára mindig nagyon izgalmas, diákjai hogyan gondolkodnak az egyes
irodalmi alkotásokról. Ezt az órákon figyelemmel kísérhetjük, de mindig újabb mérföldkő az
esszéírás. Nagy örömmel töltött el tanítványim írásainak olvasása, jó egy év terméseiből válogat-
tam.Akötelező olvasmányok, amelyek a dolgozatok témáját adják.

Páll Csill

„Szentnek lenni: kivétel, igaznak lenni: szabály. Tévedhetsz, hi-
bázhatsz, de légy igaz.” Az idézet tükrében mutasd be Viktor Hugo:
A nyomorultak című regényét!

Az ember maga írja sorsát, ám az élet gyakran közbeavatkozik.
Viktor Hugo: A nyomorultak című regényében rátalálhatunk a XIX.
századi francia társadalom részletes és gazdag leírására. Emberi sor-
sok tárulnak fel előttünk, többek között Jean Valjean, az egykori fe-
gyenc élete is.

A férfi korán, még gyermekként elárvult, nővéréhez került, nehéz
sorsa volt. Ahhoz, hogy unokaöccsei és unokahúgai asztalára étel ke-
rüljön, lopni kényszerült: bűnözött. Sorsát Pigne püspöke változtatta
meg. A börtönben lealjasodott ember élete gyökeres fordulatot vett.
Új élete során gyakran titulálták az „igaz” vagy „Szent” jelzővel. Illettek rá ezek a szavak? Elő-
ször tisztázzuk a jelentésüket.

Mitől lesz valaki igaz ember? A bűntelen élettől? Sokkalta inkább a lelkiismeret hangjától.
Egy ember, aki egész életében bűnök nélkül élt, természetesen jó és értékes. Egy olyan személy vi-
szont, aki múltja, bűnei ellenére is meg tudott változni, legalább annyira értékesnek minősül. Ne-
héz megkülönböztetni az igaz embert az álszenttől. Talán csak vékony fonál választja el egymás-
tól a kettőt.

S mit jelent az, hogy valaki szent? Talán a legjobb szó rá, Bienvenu Myriel neve, a püspöké,
aki saját palotáját kórházzá alakította, aki a püspöki hintóra fenntartott pénzéből a szegényeket is-
tápolta, és saját kiadásait minimálisra redukálta.Az önfeláldozás ezen foka változtatja az igaz em-
bert szent emberré. Nem számít a vagyon, a társadalmi hovatartozás.

Jean Valjean igaz ember volt, vagy szent? Ezt talán mindenki a saját értékrendje alapján tudja
megítélni.Amúltad elől nem menekülhetsz – tartja a mondás. Ez történik Jean Valjeannal is. Hiá-
ba a városka felvirágoztatása, titkolt múltja mindent eltöröl, minden jótettet, jóságot elfeledtet.

Az emberi előítéletek nem kegyelmeznek senkinek. Álszent dolog volna azt állítani, hogy mi
nem így tennénk. Sajnos ez az emberi gyarlóság. Ebben az esetben tűnnek ki a szent emberek, a
püspökök.Afegyencet mindenhonnan elzavarták, ő tárt karokkal és vetett ággyal fogadta.

Végső soron úgy definiálhatnánk a szent szót: az áldozatot hozó igaz ember. Ez gyakran az ön-
feláldozás.

S most nézzünk magunkba! Milyenek vagyunk? Segítettünk már valaha máson? Mint a társa-
dalom tagjai, felelősek vagyunk egymásért. Néha fel kell adni gőgünket és előítéleteinket, hogy
egy nyomorultat megmenthessünk. S ekkor ébredünk rá, hogy ez az 1800-as években íródott mű
jelent ábrázolja. Ezt értékelhetjük kétféleképpen: egyrészt írói zsenialitás, másrészt viszont a tár-
sadalom helyzete stagnál. Százötven év alatt alig változott az ember előítéletek mértéke.

Mit jelent a címadó idézet? Igazan kell élnünk, ez a kötelességünk! Ez lenne minden ember fel-
adata. Lennének egyesek, akik kiemelkednek: a szentek.

Válogatás a diákok irodalom dolgozataiból
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A társadalmi felelősség ismerete fontos tudnivaló mindenkinek. Megismerni egymást, a vilá-
got, az embertársainkat.Az út még hosszú, s nehéz, s legyen ez az első lépés, Hugo regénye.

S így egyszer talán, a jövőben eljön az a kor, amikor mindenki egyenlő, mindenki másokat se-
gít, olyanokat, akik rászorulnak: a nyomorultakat.

Gyerák Csaba 10. D

„Hiába fúrjuk-faragjuk életünk rejtelmes sziklatömbjeit, minduntalan előbukkan rajta a sors
erezete.” Az idézet tükrében mutasd be Viktor Hugo: A nyomorultak című művét!

Minden a születésünkkor kezdődik, sorsunk megpecsételődik, és ezen nem változtathatunk,
mondják az igaz kálvinisták, amikor az eleve elrendelésről beszélnek.Azonban talán még sincs tel-
jesen igazuk, s erre jó ellenpélda Viktor Hugo regénye, A nyomorultak. A műben minden jellem-
típusra, minden emberi sorsra remek ábrázolást találunk, ezáltal pedig levonhatjuk a tanulságot is.

Aregény alapvetően sokkal több, mint akár egy történelmi vagy bűnügyi regény, tükröt mutat
annak a társadalomnak, amely már valahol nagyon régen romlásnak indult. A franciák történel-
mének egy fontos szeletét ismerhetjük meg Hugo hőseinek jellemfejlődésénén keresztül. Ezek kö-
zül is a legfontosabb Jean Valjean, akit végigkísérhetünk az egész regényen. Az ő sorsa már na-
gyon fiatalon megpecsételődött és az egész életére haláláig hatással volt. Ő az a fegyenc, aki egy
túlélés miatt elkövetett lopás következtében élete végéig bűnhődött. A társadalom volt az, aki rá-
sütötte a bélyeget és sosem engedte őt szabadulni a teher alól.

Ennek ellenére ez mégsem azt jelenti az ő esetében, hogy nem volt képes a helyzete megvál-
toztatására, jobbátételére. Évtizedekig azért küzdött, hogy helyrehozza azt, amit még egyszer ré-
gen elrontott.Amű végén pedig bebizonyította, hogy egy fegyenc is igazi értékeket képvisel és le-
het a társadalom leghasznosabb tagja is akár.

A történet hasonló Fantine esetében is, akit egy régi hibája miatt vádol a környezete, jogtala-
nul.Alegmélyebb szintekre kell süllyednie, a legalantasabb munkákat elvállalnia, de őt végig egy
nemes cél éltette: kislányát újra megölelhesse. Bár fel kell adnia a reményt, de élete végéig küzd
és Jean Valjeanhoz hasonló értékeket képvisel valóban.

Talán a sorsunkat nem változtathatjuk meg, de a regény és ezen emberek története a kitűnő bi-
zonyíték rá, hogy formálhatjuk.

Mindig megpróbálhatjuk megtalálni a kiutat a bűnökből és a sötétből és lehet, hogy már szüle-
tésünknél minden elrendeltetett, de addig folyamatosan harc vár ránk is, és ha a társadalom nem
is, de valami nagyobb és tisztább erő felment minket a bűneink alól egyszer.

Szilágyi Anna 10. D

„Siet loholva élni, érezni is siet” – az idézet tükrében mutasd be
Puskin Anyegin című művét.

Puskin több éven keresztül írta az Anyegin című verses regényét,
melyben a XIX. századi orosz világot mutatja be számunkra.Aművet
az orosz élet enciklopédiájának is szokták nevezni, hiszen az egyszeri
falusi életet és a városi nemesség mindennapjait is bemutatja a szerző.

Acselekményt a címszereplő,Anyegin életén kísérhetjük végig. Jó
nevelést kap, jó anyagi körülmények között él a főszereplő, dolga csu-
pán az estélyekre járás, illetve a tanulás. Ebbe az életbe beleun, szüksé-
gesnek érzi a változást. Ezt elősegíti nagybátyja után kapott öröksége,
falura költözik, immáron földbirtokosként tengeti életét. Puskin a fe-
lesleges ember típusát mutatja be.Anyegin a vidéki életet sem tudja ér-
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tékelni. Hiába kezd el könyveket és verseket olvasni, hiába kezd el verseket írni, továbbra sem ta-
lálja meg életcélját, eluralkodik rajta a „spleen”, az életuntság. Anyegin érzi, hogy tennie kell vala-
mit, nem találja meg azt a foglalkozást, ami teljessé tehetné életét.Valójában nem Puskin az első,
aki bemutatja a felesleges embert. Már Goncsarov Oblomov című művében, illetve Lermontov Ko-
runk hőse című munkájában is olvashatunk utalást erre az embertípusra. Anyegin számára Tatjána
szerelmi vallomása sem hoz változást. A nő egy levélben vallja be érzéseit a férfinak, de ő finoman
visszautasítja Tatjánát. Eddig nem találkozott a szerelem érzésével, a helyzetet nehezen tudja ke-
zelni.Anyegin a faluban megismerkedik egy másik földbirtokossal, Lenszkijjel, aki költőként is te-
vékenykedik. Kettőjük közt barátság alakul ki, de ez Lenszkij számára egy sokkal erősebb kapcso-
lat, Anyegin felszínes ismerősként tartja számon a költőt, párbajuk során halálosan megsebesíti. A
szereplőkkel nyolc évvel később találkozunk Pétervárott. Tatjána már férjes asszony. Anyegin ez-
zel szemben ugyanazt az életet éli, mint évekkel korábban, nem változott szinte semmit. Mikor újra
megpillantja Tatjánát, ismeri be magának és az asszonynak is az érzéseit, de már késő. Az asszony
nem szándékozik elhagyni a férjét – bár még mindig Anyegint szereti – mivel meg kell felelnie a
társadalmi normáknak.Anyegin rájön, hogy mit vesztett, élete továbbra sem teljesedhet ki.

A mű során a főhős nem tudja tartalmasan tölteni idejét, sem magának, sem az emberiség szá-
mára nem alkotott tartalmasat. Hiába próbálkozott versírással, olvasással, nem sikerült kitörni a a
saját világából. A szerelmet sem tudta idejében értékelni, csak később, de ezúttal őt utasították
vissza.

Bálint Bernadett 10. D

Puskin Anyegin című műve, az orosz romantika virágkorában keletkezett, sőt talán azt is
mondhatnánk, hogy Puskin művészete tette igazán naggyá ezt a korszakot az orosz irodalomban.
Verses regényét, az orosz élet enciklopédiájának is szokták nevezni, hiszen valós képet kapunk a
korabeli orosz mindennapokról. Főhőse JevgenyijAnyegin – a korszak irodalmában gyakorta elő-
forduló – felesleges ember típusát testesíti meg, akinek életével – az író életrajzának bizonyos fo-
kú ismeretében – Puskin élettörténete párhuzamba állítható.

AzAnyegin személyében felvázolt embertípusnak – személyiségéből fakadóan – két oldalát is-
merhetjük meg, hiszen azon túl, hogy tudja és tisztában van azzal, hogy mi az élet helyes rendje és
hogyan kellene élni, mégsem ezen szabályok vagy útmutatások szerint él, hanem a könnyebb és a
szabadabb utat választja. Szabadsága több oldalról is megnyilvánul. Szabad, hiszen napjait, óráit
úgy és ott töltheti el, ahol kedve tartja. Olvas, színházba, előadásokra, s estélyekre jár, ahol tisztes
társadalmi életet él. Szabadságának másik szintje az érzelmi szabadság. Nem bonyolódik kapcso-
latokba, vagy ha mégis, akkor sem mélyül el az érzelmekben, hiszen tudja, hogy az lekötné és kor-
látozná azt az életstílust vagy ritmust, amit ő él. Tatjána megnyilvánulásától is mondhatni visszari-
ad, hiszen helyesnek vélt elvei nem engedik őt le az érzelmi mélységekbe. Hasonló a kapcsolata
Lenszkijjel is, hiszen míg költőlelkületű barátja igazán hitt barátságukban, addig Anyegin érzéseit
főként a felszínesség jellemezte. Nem tudott azonosulni Lenszkij érzéseivel, sem saját maga felé,
sem Olga irányába. Nem ismerte, s talán nem akarta jobban megismerni társát, s valószínűleg ez ve-
zetett a szabad lelkű, költő ifjú halálához.Acselekmény során a romantikus művek jellegzetessége
szembetűnik, hiszen, ahogy általában a főhősök, így Anyegin is belső változáson megy keresztül.
Hirtelen törnek rá az érzelmek és visszafordíthatatlanul, hiszen mindeddig zártan, a mélyben lapul-
tak. Tatjánához írt levelében, illetve későbbi beszélgetésükben tárja fel lelkének titkait, őszintén és
igazán. Ekkor érez igazán, azonban szerelmet, de ekkor már zárt ajtókon kopogtat.

Anyegin jelleme fejlődik, ahogyan mindannyiunké az életünk során. Nem úgy él talán, ahogy
igazán szeretné, de a helyes út felfedezése nehéz feladat.Afordulópont bekövetkezett, s ez elindí-
totta őt a jó úton, de sehol sincs megírva, hogy kikövezett úton nem ütközhetünk akadályokba
vagy találhatunk zárt ajtókra.

Kassai József 10. D



Az ódaköltő Berzsenyi

Berzsenyi Dániel költészetében meghatározó szerepet játszott, ami-
kor a felvilágosodás korabeli irodalmi életet irányító Kazinczy Ferenc
kijelölte számára a feladatot, ami az akkori irodalom egyik legneme-
sebb feladata volt: ódaköltőnek lenni és a nép erkölcseit nemesíteni, va-
lamint tanítani őket. A magában sokszor bizonytalan, különc Berzse-
nyi Dániel remekül megbirkózott ezzel és máig fontos értékeket képvi-
selő ódákat írt a magyarsághoz.

Ezen műfajú költeményeinek alkotási időszakát az 1800-as évek
elejére tehetjük, bár pontosan sosem datálta verseit, mert mindig javí-
tott rajtuk.Az ódaírókorszakból két művet érdemes és nagyon fontos ki-
emelnünk: A magyarokhoz I. és A magyarokhoz II. verseket. Mind a
két költemény hasonló céllal íródott, mégis sok különbséget fedezhetünk fel bennük.

Az első versnél nem látunk pontos dátumot, míg a másiké köztudott, hiszen egy jelentős törté-
nelmi eseményhez, Napoleon 1805-ös ulmi vereségéhez kapcsolhatjuk.

A magyarokhoz I-ben egy időbeli áttekintést kapunk Attila korától legdicsőbb és legküzdel-
mesebb évszázadokon át egészen a költő koráig. Ezt tekinthetjük a vers történelmi hátterének, hi-
szen a költő szívesen eleveníti fel győzedelmes harcainkat, ezzel emlékeztetve a népet az érték
gazdag múltra és az ezzel ellentétben álló érték vesztett jelenre. A műben a „Most lassú méreg...”
versszaktól kezdve fordul el igazán a magyaroktól és fejezi ki csalódottságát. A kevély tölgy itt
magát a kitartó hazát jelenti, melyet eddig semmi sem pusztíthatott el, most mégis saját magát kez-
di felőrölni. Berzsenyire erősen hat Herder elmélete és filozófiája, mely szerint a kisebb nemzetek
idővel beleolvadnak a nagyok olvasztótégelyébe és képtelenek lesznek fennmaradni.

Ezt nemzethalál víziónak nevezzük, melyet a későbbiekben több költő, mint Kölcsey Ferenc
vagy Vörösmarty Mihály is használ.Amű vége sem túl kecsegtető és biztató a magyarság számá-
ra, hiszen nekik is a véget jeleneti.

Aköltő bár elveszti hitét, azért bízik az állam szilárdságában.
Amásik óda,Amagyarokhoz II. ennél pozitívabb kicsengésű és a jövőbe tekintő. Itt időbeli he-

lyett egy térbeli áttekintést kapunk, mely több kontinenst ölel át.Adíszlet is különböző az előzőhöz
képest, hiszen a lebegő hajó, a habok a lélek megfoghatatlanságára utalnak. A hajó itt magát az
államot jelképezi és az utolsó két versszak a költő bizakodását fejezi ki gazdag metaforarend-
szerével.

Ezt a két művet elolvasva számunkra is világossá válik, hogy Berzsenyi Dániel a lehető leg-
jobban oldotta meg a neki szánt feladatot és igazi ódaköltővé nőtte ki magát. Versei máig például
szolgáltatnak és utat mutathatnak a magyarságnak.

Szilágyi Anna 10. D

Halálos szerelem, azaz Rómeó és Júlia története Lőrinc barát
vagy a dajka szemszögéből

Halálos szerelem

Történetünk, mely lassan kezdetét veszi, szomorú tragédiáról ad
majd nektek tanúbizonyságot.Aki vicces, szép történetét vár, jobban te-
szi, ha most azonnal lerakja ezt az irományt, hisz ebben kedvére valót
úgysem talál. Minden történet eleje hasonlít egy kicsit… tulajdonkép-
pen Rómeó és Júlia históriája is alig különbözik a többi szerelmesétől.

Kora reggel, miközben a háncs-kosárkámba gyűjtögettem a mér-
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ges szereket és gyógynövényeket, hirtelen megjelent előttem Rómeó – akin már az első ránézésre
észrevettem, hogy semmit sem aludt előző éjjel –, s elmesélte nekem a bálon történő találkozását
Capulet lányával, Júliával, akibe azon nyomban beleszeretett. Arra kért, hogy még aznap adjam
össze őket, ami meglepett, de ugyanakkor megjelent előttem egy szikra, hátha ez a házasság a két
családot kibékíti, nem pedig még jobban egymás ellen szítja. Nem sokkal később össze is esket-
tem őket, s ez a két fiatal abban a pillanatban még röpdösött a boldogságtól, s nem is hitték, hogy
ennek a lángoló szerelemnek bármi is véget tudna vetni. De mint minden kapcsolatban, az övék-
ben is rengeteg akadály lépett fel, amelyeket nem lehetett csak úgy félvállról venni.

Hogy milyen akadályokról beszélek? Nos, miután összeadtam a két szerelmes fiatalt, azon
nyomban bekövetkezett az első csapás: a köztéren hatalmas dulakodás tört ki, melyben Rómeó ba-
rátja, Mercutio,Tybalt kardja által életét vesztette. A Montague fiút elöntötte a düh bajtársa el-
vesztése miatt, s megölte gyilkosát. Ennek következtében Verona hercege úgy döntött, hogy eny-
he büntetést szab ki rá, s így száműzte őt. Rómeó azonban ezt a száműzetést úgy fogta fel, mint
egy halálos ítéletet. Eljött hozzám a templomba, hogy beszámoljon az eseményekről, beszélgeté-
sünket azonban megzavarta egy váratlan látogató, Júlia dadusa, aki azért jött, hogy előkerítse Ró-
meót.Aszerencsétlen fiú azonban annyira kétségbeesett volt, hogy saját beszédén, vagyis inkább
önsajnálatán kívül semmit sem hallott meg, egyedül csak azt, hogy az ő Júliája egyfolytában sír.
Rómeót leginkább az gyötörte, hogy szerelme vajon gyilkosnak tartja-e őt? Elkeseredésében még
az is megfordult a fejében, hogy véget vet életén, de szegénynek annyira ködössé vált az elméje,
hogy észre sem vette, mekkora szerencséje volt azzal, hogy nem ő halt meg, s a törvény halál he-
lyett csupán száműzéssel büntette. Annyi áldás záporozott fejére, s ő, elkapatva, mint valami ké-
nyes kisasszony, semmibe nézte saját szerencséjét. Mikor a dajka átadott neki egy gyűrűt, vissza-
tért a fiúba az élet. Ezt követően búcsút vettünk egymástól, s én biztosítottam afelől, hogy a legé-
nyén keresztül értesítem, ha jobb idők köszöntenek ránk.

Másnap Páris gróf jelent meg templomomban, azzal a kéréssel fordulva hozzám, hogy adjam
őt össze Júliával csütörtökön. Úgy gondolták Capulet úrral, hogy a nász véget vetne Júlia könny-
záporának. Véleményük szerint „magányban sűrűbb lesz a bánat, de társaságban könnyen szerte-
foszlik”. Ez valójában teljesen igaz volt, az egyetlen bökkenőt csak az jelentette, hogy Júlia csakis
Rómeó társaságára vágyott.

Nem sokkal később Júlia lépett be az ajtón, akinek arcát könnyek hervasztották. Jól tudta,
hogy a frigy ellen nem menekülhet, de képes lett volt meghalni, mintsem hogy kezét – melyet én
adtam Rómeóhoz –, pecsétül adja egy újabb frigy megkötéséhez. Abban a szent pillanatban
eszembe jutott egy ötlet: legyen otthon jókedvű, tegyen úgy, mintha Párisé lenne, s szerda este
ügyeljen arra, hogy dajkája ne aludjon a szobájában. Miután ágyba tér, hörpintsen fel egy adag al-
tató mérget, amitől negyvenkét órára halottnak fog tűnni. Ha reggel vőlegénye rátalál, elviszik a
családi kriptába, hol ősei nyugszanak. Az én részem pedig csupán annyi, hogy értesítem Rómeót,
aki velem várja majd Júlia ébredését, s még az éjjel megszökteti őt Mantovába. Nyilván monda-
nom sem kell, hogy Júlia gondolkodás nélkül vette el tőlem az üvegcsét, félelmet nem ismerve, én
pedig már küldtem is János szerzetest Mantovába azzal a hírrel, hogy Júlia tetszhalott. Miközben
a szerzetes visszaérkezésére vártam, idegességemben az összes körmöm lerágtam. Mikor meglát-
tam őt, rögtön Rómeó válaszlevelét követeltem. Választ azonban csak a szerzetestől kaptam, még-
pedig a lehető legrosszabbat: a levelet nem sikerült eljuttatni Rómeóhoz, mert a határnál azt hit-
ték, hogy megfertőzte őket a pestis. Ez pedig azt jelentette, hogy ha Rómeó akár értesül is arról a
hírről, hogy Júlia tetszhalott, azt fogja hinni, hogy természetes halált halt, és attól féltem, hogy
emiatt ő is véget vetne saját életének.

Miután meghallgattam a szerzetest, rögtön a kriptába siettem. Míg a temetőn átrohantam, több
sírban is megbotlottam, s úgy néztem ki, mint aki épp az egyikből mászott ki. Találkoztam Rómeó
szolgájával, akit magammal vittem a kriptához, de ő az ajtó előtt közölte, hogy nem mehet be,
mert a Montague fiú megfenyegette. Így aztán Baltazárt hátrahagyva felszaladtam a lépcsőkön, és
a földön két vér áztatta kardot találtam, amitől szörnyű előérzetem támadt… A kriptába belépve
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két halott látványa tárult elém: az egyik Párisé, a másik pedig Rómeóé volt. Júlia épp abban a pil-
lanatban ébredt föl hosszú álmából, amikor a kriptába közepén állva azon gondolkodtam, hogy mi
is történhetett. A távolban őrök hangját hallottam, ezért próbáltam magammal vinni a lányt, de ő
egy tapodtat sem volt hajlandó mozdulni férje mellől. Engem az egyik őr fogott el, miközben fej-
vesztve, ásóval és feszítőrúddal a kezemben menekültem el a helyszínről.Az idő, körülmény, min-
den ellenem szólt. Magam vádlója és védelmezőjeként elmondtam a hercegnek minden bűnöm és
mentségem. A titkos házasságtól kezdve az altató mérgen, s a sikertelen értesítésen át, egészen a
szerelmesek haláláig. Baltazár átadott egy levelet Escalusnak, melyet Rómeó írt édesapjának,
melyből a herceg meggyőződhetett arról, hogy minden, amit egy szuszra elmondtam neki, az igaz
volt. A levélből még az is kiderült, hogy Rómeó egy patikáriustól vett mérget, hogy Júlia keblein
haljon meg.Akét család ezek után véget vetett a közöttük levő nézeteltéréseknek, s a két fiatal em-
lékére színarany szobrot állítottak, így dicsőítve a sírig hű és bátor szerelmes párt.

A két család eme tragikus események következtében jött csak rá, hogy a viszály, mely köztük
uralkodott oly sok éven át, s melynek már az okát sem tudták, mind értelmetlen volt. Elvesztették
szeretteiket, s úgy tűnik, ez kellett ahhoz, hogy rájöjjenek, mit is tettek valójában, illetve hogy mi-
hez vezetett a folytonos ellenségeskedésük.

Hegyes Andrea 9. A

Gyász és szerelem

Lőrinc barát vagyok, a mi Urunk szolgája, a békés Verona nagy tiszteletnek örvendő papja. A
békés Verona... az ifjú azt hiheti, hogy ez a város mindig is ilyen nyugodt, csendes volt, én azon-
ban, aki már sok évet átélt, emlékszem még a véres harcokra. Sok-sok évvel ezelőtt, a város két leg-
gazdagabb családja, a Capulet- és Montague-ház között állandó ellenségeskedés folyt, melynek
kezdetére és kiváltó okára már senki sem emlékezett, de még mindig olyan hevesen zajlottak,
mintha aznap törtek volna ki.

AMontague-ház fejének egyetlen sarja, Rómeó egy igaz szerelmet, szenvedélyt kereső, ugyan-
akkor érett fiatalember és igaz barátom volt.Akkoriban éppen egy viszonzatlan szerelem miatt volt
lehangolt, így nem lepődtem meg azon, hogy felkeresett.Azon már annál inkább, amit mondott: kö-
zölte, szerelmes az ősi ellenségnek, Capuletnek az ifjú lányába, Júliába, és el akarja venni feleségül
– természetesen titokban, a szülők hozzájárulása nélkül. Jól ismertem, ezért figyelmeztettem, hogy
ne hozzon meggondolatlan döntéseket, mint már korábban annyiszor, de láttam rajta, hogy komo-
lyan gondolja minden szavát. Hamarosan megérkezett Júlia is, és ugyanezt véltem felfedezni rajta
is. Kis habozás után rájöttem, hogy az ifjak békét hozhatnak a két család és az egész város számára,
ezért végül összeadtam őket. A tervek szerint néhány hetet vártak volna a nyilvánosságra hozással,
azonban egy váratlan eseményt keresztbe tett a tervüknek.AMontague-ház és Rómeó barátja, Mer-
cutio és a Capulet-házi Tybalt összecsapott egymással az utcán, melyben előbbi életét vesztette. Ró-
meó, aki szemtanúja volt az ütközetnek, dühében megölte Tybalt-ot. A hír gyorsan elérte a herce-
get, aki a nálam rejtőző gyilkost száműzte a városból. Rómeó még egy éjszakát szerelmes nejével
töltött, majd Mantovába menekült. Így sem volt egyszerű a helyzet, de csak tovább bonyolódott: Pá-
ris gróf eljegyezte Júliát, akit az apja kötelezett a család érdekeit szolgáló házasságra. Ő hozzám for-
dult segítségért, és kilátástalan helyzetében már az öngyilkosságot is felvetette – nekem viszont
volt egy jobb, de kockázatosabb ötletem. Egy kis üvegcsét adtam neki, amelynek az elfogyasztója
42 órára tecchalott állapotba kerül. Mondtam, ha elég bátor, igya meg az esküvő előtti éjszakán, így
megmenekül az esküvőtől.Ahalottakat a családi kriptába helyezik, így ő is oda került volna, én pe-
dig értesítettem volna Rómeót, arra kérve, hogy szöktesse meg.Alány beleegyezett, minden jól ha-
ladt, annak ellenére is, hogy az esküvőt előrehozták. Júlia megitta az „orvosságot”, az esküvő elma-
radt, Júlia a kriptába került. Ekkor váratlanul megérkezett hajnalban Péter barát, akit az üzenet át-
adásával megbíztam. Kérésem nem tudta teljesíteni, mivel a pusztító pestisjárvány miatt nem en-
gedték be Mantovába, így Rómeó nem kapta meg a cselszövés hírét. Júlia azonban nem maradha-
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tott a kriptában, ezért elindultam kiszabadítani, hogy majd nálam rejtőzhessen addig, amíg Rómeót
nem sikerül értesíteni.Akriptát nyitva találtam, a belsejében vér áztatva feküdt Páris, és mellette az
ifjú Rómeó, holtan.Annyira megrémültem, hogy egy ideig észre sem vettem az ébredező Júliát. Mi-
kor végleg magához tért, és meglátta halott kedvesét, próbáltam megnyugtatni és vigasztalni, de
hiába. Ekkor lépéseket hallottam, egyre hangosabban, ezért fejvesztve menekültem. Júliát is fi-
gyelmeztettem, ő azonban nem követett.

Nem sokkal később az őrök elkaptak. Még mindig reszkettem a szörnyűségektől, amiket lát-
tam.Aherceg, Capulet és Montague elé vezettek. Itt tudtam meg, hogy Júlia öngyilkos lett, és hű-
en fekszik férje mellett. Elmondtam az igaz történetet szóról-szóra. Mikor végeztem, Capulet a
jobbját nyújtotta Montague-nak, és Rómeót magasztalta. Montague elfogadta a békejobbot, és Jú-
liát dicsőítette. Így végül a gyűlöletet, melyen az idő sem segített, elpusztította a gyász és szere-
lem hatalmas ereje.

Jászai Tamás 9. A

Aszerelem pásztora

Történt egyszer Veronában, ahol papként éltem, hogy a két nemesi család, a Capulet és a
Montague gyermekei egymásba szerettek.

Hősünk Rómeó, a Montague család gyermeke. Jó barátom és tanítványom volt, kiváló férfiú,
mindent megosztott velem, ami szívét nyomta és gyakran gyónni is járt hozzám. Délceg fiatalem-
ber, ámbár érdekes természete van. Jámbor lélek, mégis egy szikra és rögtön kiáll magáért, vagy má-
sokért, akárcsak Júlia. Őt is közelről ismertem, bár családjáról vajmi keveset tudok, ő gyakran járt
gyónni hozzám. Mindketten tiszta szívű, igazhívő gyermekek voltak, kik számára hirtelen válto-
zást hozott az élet. Rómeó gyakran keresett meg bánatával, mely a Róza iránt táplált szerelméből fa-
kadt. Én már első alkalommal tudtam, nem igaz szerelem ez, hanem amolyan tévérzet, melyet dac-
ból szül képzeletünk. Ugyanis gyakran heccelték kortársai, barátai, a szoknyalesők, hogy miért
nincs még kiszemeltje. Egy éjjel azonban minden megváltozott, a fiú, kinek életkedve is fogyóban
volt már, hős szerelmessé növi ki magát egy bálon. Az egyik nap még Isten kegyelméért imádko-
zik, másnap pedig megkeres éji nyugodalmamban, hogy eskessem össze Júliával, kit neki teremtett
a sors. Hirtelen azt sem tudtam megőrült-e, vagy én vesztettem el a fejem. Azonban eszembe ötlött
a két család által szított évszázados viszály, melyre gyógyír épp ezen esküvő volna talán. Így hát fe-
jet hajtottam a kérésnek és összeeskettem őket Isten színe előtt csendesen. Ekkor következett a
vész, hogy én nem láttam előre! Rómeó ugyanis, alig hogy összeadtam őket, megölte Tybaltot, aki
megölte az ő legjobb barátját.Aherceg száműzetést szabott ki fejére, melyet tőlem tudott meg a jó-
lélek. Olyannyira kétségbeesett, már vérét ontani készült. Ezt sikerült megakadályoznom szép szó-
val és elküldtem őt Mantovába, midőn utolsó reményeként Júliát is kijuttatom Veronából.Aznap éj-
jel támadt az az ötletem, hogy Júliát tecchalotti állapotba juttatom szeremmel – mivel mint tudhat-
juk, igen jó tehetségem volt a szerfőzéshez, kotyvasztáshoz. Így is lett, amint Júlia a fiolát ajkaihoz
vette, megállt szívverése, őt a halotti szertartás után a kriptába helyezték. És lám, Isten csapása! Mi-
dőn tervem teljessé vált volna, értesültem, hogy Rómeó nem kapta meg levelem tervemről és a
kripta felé tart sebesen. Fejvesztve rohantam hát a Capuleték kriptájába, ahol már holtan találtam
Rómeóra Júlia ormánál. S midőn ő felébredt, én elmeséltem neki a történteket. Még a végére se ju-
tottam, zajt hallottam kintről. Arcom verítékes, ijedtemben menekülni próbálok, azonban Júlia
nem tart velem. Ő buzgón szeretett hitvesével marad lenn, haláluk kapujában, és jut túlvilágra ked-
vesével.

Amint az őrök elfognak és megjelenik a herceg, belőlem mindent kifaggatnak, azaz nem is kel-
lett, dőlt belőlem a szó anélkül is. Hogy mit tettem én e kettő szerelméért, és mit halálukért, az Is-
ten bocsássa meg nekem! Lelkük és szerelmük a túlvilágon él tovább név és viszály nélkül, hol bol-
dog házasélet vár rájuk.

Balázs István 9.A
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Rómeó és Júlia története Lőrinc barát szemszögéből

Barátaim! Gyűljetek körém! Egy történetet mesélek el most nektek, aminek magam is részese
voltam. Pár évvel ezelőtt, itt Veronában élt egy lány, Júlia a Capulet családból és egy fiú, Rómeó a
Montague családból. Szerelmükért halállal fizettek. Legyen ez a történet tanú arra, hogy „mit
szenvedett Júlia és Rómeó!”

Akét család között évek óta folytak a „harcok”. Gyűlölték egymást, de hogy miért, azt már ők
maguk sem tudták megmondani, olyan régóta tart ez a viszály.Az ifjú Montague Rómeót már ko-
rábban is ismertem személyesen. Többször megfordult nálam, hogy tanácsot kérjen tőlem. Sze-
relmes volt egy bizonyos Róza nevű lányba, ám Róza részéről ez a szerelem viszonzatlan volt. Ez
Rómeót lelkileg nagyon megviselte. Történt egyszer,hogy fiatal barátom, szerelmi bánatáról me-
sélve Mercutioval és Benvolioval sétált Verona főterén, amikor leszólította őket a Capulet család
egyik szolgálója.Aszolgának kellett volna a Capulet-ház által szervezett bálra meghívni az embe-
reket, de a szolga nem tudott olvasni, így Rómeót kérte meg, hogy segítsen neki.

Így értesültek a készülő bálról. Mercutio és Benvolio úgy döntöttek, elviszik magukkal a sze-
relmi csalódással küszködő ifjút.Abálban ismerkedett meg egymással a két fiatal. Rómeó első pil-
lantásra beleszeretett a szépséges leányzóba! Benvolio és Mercutio elmondása alapján az aznap
estét a két ifjú szerelmes együtt töltötte. Másnap kora reggel vendégem érkezett. Rómeó volt az.
Arra kért, hogy titokban adjam őket össze. Elsőre nagyon meglepődtem, hisz pár napja még Rózá-
ról áradozott nekem. Mindenesetre úgy döntöttem, összeadom őket, hátha a szerelmük megoldja
a két család között kialakult helyzetet.Aszertartáson csak hárman voltunk jelen. Időközben várat-
lan dolog történt: a lány apja bejelentette, hogy Júliának hozzá kell mennie a kérőjéhez, a délceg
Párishoz. Ezalatt Rómeó, Mercutio és Benvolio a téren sétált, amikor összefutottak Tybalttal, aki
beléjük kötött. Ugyanis észrevette, hogy Rómeó meggyalázta őket, amikor álarcban elment a Ca-
pulet-bálba. Emiatt akart elégtételt venni. Sértegetni kezdte Rómeót, ám ő csak kedves szavakkal
válaszolt a sértésekre. Erre Tybalt annyira ideges lett, kardot rántott Mercutioval együtt és vívni
kezdtek.Tybalt megsebezte Mercutiot, aki később belehalt a sérüléseibe. Rómeó ekkorra teljesen
elvesztette a higgadtságát, kardot rántott és ledöfte Tybaltot. Benvolio menekülésre bíztatta, mi-
vel Verona hercege oly döntést hozott, melynek értelmében, aki még egyszer viszályt szít a két csa-
lád között az életével fizet. Így a szerelmes gyilkos Mantovába menekült. A herceg száműzte Ve-
ronából. Amikor Júlia megtudta, hogy Tybalt halott és kedvesét száműzték a városból összeom-
lott. Ráadásul az idő is sürgette, mivel apja kijelentett, csütörtökön össze fog házasodni Júlia Pá-
rissal. Ekkor Júlia megkeresett, hogy segítsek neki. Ha nem tudok rajta segíteni, nem marad más
választása, minthogy végez magával. Adtam hát neki egy szérumot, ami 42 órára tecchalott álla-
potba juttatja, így nem tudják megtartani az esküvőt, eltemetik a Capulet-kriptába, de még ébre-
dése előtt elmegyek érte Rómeóval és ketten Mantovába szöknek. Úgy terveztem, hogy értesítem
Rómeót is. De a dolgok sajnos a legkisebb esetben alakulnak úgy, ahogy eltervezzük!Aszérum ha-
tott és Rómeó nem kapta meg a levelem, amiben értesítettem volna, mivel János barátot nem en-
gedték át Mantova határán, mivel azt hitték, hogy leprás. Mikor Rómeó szolgájától értesült, hogy
Júlia halott, mérget vásárolt és a Capulet-kriptához sietett, hogy Júlia mellett haljon meg. Én ma-
gam is odamentem, hogy a felébredő Júliát eljuttassam a cellámba. Csakhogy elkéstem. Mire meg-
érkeztem, már Rómeó és Páris is halott volt. Utóbbiról nem is tudom, miért volt ott. Mikor Júlia
felébredt kértem, jöjjön velem, de hirtelen zajt hallottam és menekülni kezdtem. Rendkívül meg-
ijedtem. Utólag belátom, hibáztam! Később kiderült, Júlia látva halott szerelmét és az üres méreg
flaskát, megcsókolta Rómeót, hátha maradt pár csepp méreg az ajkán, de miután az a kevéske mé-
reg nem hatott, leszúrta magát Rómeó tőrével.

A két ifjú halála kibékítette a két családot. Sajnálom, hogy ilyen nagy ára lett a kibékülé-
süknek.

„Még regében sincs arra szó, mit szenvedett Júlia és Rómeó!”
Batta Bence 9. A
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Acsoda születése

A Krúdy Gyula Gimnázium közismerten évről évre igen jó eredményeket felmutató iskola.
Amikor mi, tanárok év végén a bizonyítványokat írjuk, megszokott látványt nyújt számunkra a
rubrikákban egymás után sorjázó érdemjegyek sora: jeles, jeles, jeles…. De mi is van egy ilyen ki-
váló minősítés mögött? Bizony, a szorgos hétköznapok jól megérdemelt gyümölcsei ezek, és a te-
hetséges diákok erőfeszítéseinek lenyomatai. A most következő – természetesen a teljesség igé-
nye nélkül készített – összeállításban néhány olyan tanuló irodalmi dolgozataiból adunk részlete-
ket, amelyek jól példázzák a fent elmondottakat: a tehetséget, a szorgalmat, a felkészültséget.

Bányai Zoltán
Mihályi Levente

Az Élet iskolája a Hargitán és Debrecenben, a cívisvárosban
– két XX. századi „nevelődési regény” összehasonlító elemzése

„A felnőtté válás útja egy meglehetősen rögös ösvény, amin nem ritkán csak bukdácsolunk
kezdetekben.Ahhoz azonban, hogy ráléphessünk erre az útra, soha nem árt a kezdő lökés. Misi se-
gítői ebben az osztálytársai, pártfogói és ellenlábasai, valamint a köztük levő, egyre inkább kirívó
társadalmi különbségek, továbbá a Doroghy Bellához fűződő gyengéd érzelmei és az életről
szerzett keserű tapasztalatai – a sikkasztással kapcsolatos hamis vádak, a barátai elfordulása – let-
tek. Ezzel szemben Ábelt a természet, az állandó magány, a gúnyolódó fuvarosok, köztük a gyer-
meki naivitását újra és újra kihasználó Dávid Pali bácsi, a szerzetesek és akarva-akaratlanul, de a
rossz útra tért Fuszulán és Surgyélán tanították. Az ő felnőtté válásá-
hoz hozzájárult még a veszteség is, amely édesanyja és barátja, a pap-
tanonc Márkus halálával érte.”

Balku Nóra, 8. D

„AXX. század elején, a „nagy háborúban” elszenvedett megalázó
vereség és a békediktátum után különösen fontossá vált az emberek
számára, hogy megtalálják a helyüket a megváltozott világ új viszo-
nyai között. Erre adtak lehetőséget az olyan nagy írók a műveik által,
mint Móricz Zsigmond és Tamási Áron. A feladatra a legalkalmasabb
műfaj a nevelődési regény volt, ezzel a szerző képes lélektani hiteles-
séggel, a társadalmi környezet rajzát is megadva egy személy történe-
tén keresztül érzékeltetni a nemzet sorsát is.

A Móricz Zsigmond által írt című regény aLégy jó mindhalálig
XIX. század végi Debrecenben, azon belül is főleg a Debreceni Refor-
mátus Kollégium falai között játszódik, ahol szigorú szabályok ural-
kodnak. Ezzel szemben Tamási Áron -jének aÁbel a rengetegben
színtere a városoktól távol eső, sűrű erdővel borított, 1920-as évekbeli
Hargita, a természet és az ember lelkiismerete által alkotott törvények
világa. Érdekes párhuzamot fedezhetünk fel a lakhely és viselkedés
között: a cívisváros polgárai kissé zárkózott, egyfajta „városi gőggel”
megáldott, öntudatos, „nyakas kálvinisták”, míg a Csíkcsicsó környé-
kén élő székelyek közvetlenek, barátságosak, akik a románokkal is ké-
pesek békében élni, a különböző vallásuk és nyelvük ellenére is.”

Czakó Áron, 8.D
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„Bár a két mű sok mindenben különbözik, hasonló tanulságot vonhatunk le belőlük. Lehet
akármennyi rossz ember, mindig vannak azért, akik végtelen jóságukkal javítják a társadalmat!
Nekem Ábel jelleme jobban tetszett, hiszen ő keményebben helytállt, akármi is történt vele. En-
nek ellenére a világmegváltásra, jóságra mutató cél, amelyet mindketten maguk elé tűztek, tiszte-
letreméltó, és valóban szüksége van ilyen önzetlen emberekre a világnak.”

Gaál Benedek, 8. D

„Melyik fiú tanított többet? Ki a rokonszenvesebb? Esetleg ha egy kicsit kritikusabbak va-
gyunk: melyik műnek értékesebb illetve fontosabb a mondanivalója? Habár Ábelnek sem volt
egyszerű a hargitai élete, nekem a debreceni kisdiák alakja a felemelő életcélja miatt sokkal job-
ban tetszik. Misi velem egykorú fiú, a problémái is az enyémekhez hasonlók. Tanulmányai során
megismerte a jót és a rosszat is. Feladatának érzi a világ megszépítését, a gonosz elűzését, a jóság-
ra tanít. Úgy gondolom, hogy ez jelentheti a kedvességet és a szeretetet is, azaz a nagyvilág felé su-
gárzott nemes tulajdonságainkat. Mindenkinek meg kell próbálni megbocsátani, szeretni a mási-
kat, és képességeinket kihasználva élvezni az életet, azaz meg kell próbálnunk jónak lenni!”

Harsányi Benedek, 8. D

„A regényben a jóság egyik megtestesítője a gvárgyián, aki bár elégette Ábel pár könyvét, de
ezzel is lelkének tisztaságát kívánta biztosítani, ráadásul általa ismerte meg a fiú a későbbi leg-
jobb barátját, Márkust is. Ők mindketten nagyon kedvelték az ifjú erdőpásztor éles eszének járá-
sát, valamint a csípős nyelvében és furfangos humorában megmutatkozó székelységét. Azonban
Ábel az élet kegyetlenségéből is kóstolót kapott, amikor elvesztette édesanyját, és egy betegség
következtében Márkust is. Mivel jó nincsen rossz nélkül, Ábelnek volt szerencséje két hazug és sö-
tét lelkű tolvajhoz is, Fuszulánhoz és Surgyélánhoz, akiktől Márkus barátjának hála, végül meg-
szabadult.

Minden jóra fordult, és a mondás szerint „ami nem öl meg, az megerősít”, így a két fiú is meg-
erősödött: Misi úgy döntött, hogy az emberiséget akarja tanítani arra, hogy „légy jó mindhalálig”,
Ábel pedig vándorolni indult a világban a haza értelmét keresve.

Úgy gondolom, hogy tényleg csak a legerősebb és legtisztább lelkű emberek tudnak olyan
megpróbáltatásokat sértetlenül – testileg és lelkileg – túlélni, mint ez a két fiú.”

Konrád Kíra, 8.D

„A XX. század elején új téma jött divatba az irodalomban: a gyermekábrázolás. Az ilyen té-
májú művek általában két jelentést hordoznak: egyrészt természetesen a főhős kalandjait, élmé-
nyeit írják le, ám a mélyebb tartalom mást mutat, az erős társadalomkritikát. Hiszen a gyermek
„tabula rasa” (tiszta lap), aki belecsöppen a felnőttek komor, rideg és sokszor gonosz világába, és
tapasztalatai határozzák meg későbbi jellemét.

[…] Mindkét főszereplő mélyszegénységből jön: Misi kelet-magyarországi parasztok, Ábel
pedig székelyföldi földművesek gyermeke. Őt azért küldik erdőpásztornak, mert már nem tudják
otthon eltartani, Misinek pedig ez az egyetlen esélye, hogy jobb élete legyen.Akét mű közötti ha-
sonlóság, hogy az otthoni környezettől merőben eltérő helyszínre csöppennek: Nyilas Misi a falu-
ból Debrecenbe, a nagyvárosba, Ábel pedig a hegyekbe, természeti környezetbe, a teljes magány-
ba. Misi megismeri a jellemző társadalmi rétegeket: a jómódúakat (Orczyék), a szegényeket (Gi-
mesiék), a lecsúszott dzsentrit (Doroghyék) és a debreceni cíviseket (Törökék). Ábel nem társa-
dalmi rend szerint ismeri meg az embereket, hanem jellemük (jók és rosszak), valamint nemzeti-
ség szerint (magyarok és románok).Akét kamasz vallása is különböző: Misi református, és mivel
a Kollégium kálvinista, ezt kötelező gyakorolnia. Ezzel szemben Ábel katolikus, ám kisebb né-
zeteltérése volt az egyház képviselőjével, a gvárgyiánnal, amikor az elégette az értéktelen pony-
varegényeit.

[…] Mindkét fiúnak van olyan elfoglaltsága, amivel megacélozza lelkét a felnőtt világ go-
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noszságai ellen: Misinél ez a versírás, Ábelnél az olvasás. Nagy szerepet kap a művek végkifej-
letében az, hogy mindketten megtalálják az életcéljukat. Nyilas Mihály az emberiség tanítója akar
lenni, Szakállas Ábel pedig a szegények és elnyomottak zászlaját szeretné hordozni, és ez alap-
vető eltérés a két jellem között: Misi szolgálni szeretne, az emberiség javára lenni, Ábel pedig hős-
ként kiemelkedni, vezérelni akar.”

Mikola Szilárd, 8. D

(A hetedikesek – legalábbis nálam – heti rendszerességgel írnak naplót, csiszolandó kifejező-
képességük és helyesírásuk. Egyikük, olykor olvasmányélményeiről ír, de olyan lé-Kiss Hanna
nyeglátással és tömörséggel, ugyanakkor olyan remek szemlélettel, ítéletekkel, hogy azon min-
dig elámulok:)

Csillagainkban a hiba

A „Csillagainkban a hiba” a kedvenc könyvem, amelyet John
Green írt. Eddig kétszer olvastam el, és annyira tetszett mindkét alka-
lommal, hogy jelenleg harmadjára olvasom. Semmi kétség, szuper
könyv: kölcsönadtam egy osztálytársamnak is, aki ugyancsak három-
szor elolvasta!

Atörténet főszereplője Hazel. Ő egy 16 éves lány, akinek tüdőrák-
ja van. Mivel depressziós, el kell járnia egy úgynevezett „támasz-
csoportba”, ahol nagyjából vele egyidős, szintén rákos gyerekekkel ta-
lálkozik. Itt ismerkedik megAugustus Waters-szel, akinek Hazel meg-
lepetésére megtetszik a lány, és beleszeret, ám ő először mégsem
akarja elfogadni a fiú közeledését. Augustus oszteoszarkómában szenved, az egyik lábát térdtől
amputálni kellett emiatt.Atörténet az ő szerelmükről szól.ADzsinnAlapítványnak köszönhetően
– amely súlyosan beteg gyerekek számára azt a lehetőséget kínálja fel, hogy teljesíti egy-egy
kívánságukat – eljutnak Amszterdamba. Annak ellenére, hogy Augustusnak rendkívüli esélye
van a gyógyulásra (80 % felett) Hazelnek pedig sajnos szinte semmi, Augustus testében áttétek
keletkeznek, és a történet végére sajnos meg is hal.

Azért ez a kedvenc könyvem, mert annyira sokszínű: tele van humorral, ugyanakkor kellően
komoly. Eszméletlenül izgalmas, de mégsem rohanva meséli a történetet. Annak ellenére, hogy
nem „happy end”-del végződik, és vannak benne igencsak könnyfakasztó részek, felettébb szel-
lemes, és nem úgy mesél a rákról, mint egy halálos betegségről, sokkal inkább – ahogy Hazel fo-
galmazna –, mintha a rákosok „egy evolúciós folyamat mellékhatásai” lennének.

(Ritkán olvasni hetedikes diák tollából olyan rémisztő és valószerű történetet olyan kipróbált
stílusban, mint amilyet a 7. d-ba járó írt:)Kiss Loránd

Elfutottam apám mellől, és nevetve szaladtam egészen a nagy ember szobráig (9 évesen még
csak így ismertem). Felmásztam a talapzatra, és mosolyogva néztem, ahogy apám megcsodálja a
kristályként szikrázó harmatcseppeket a tér macskakövein. A hajnal szürkéssárga fényében már
szinte ősznek tűnt világosbarna haja. Visszamosolygott rám, és elindult a szobor felé. Hagyta,
hogy azt higgyem, a nagy ember lábától nem lát majd. Mögém osont, megfogta a derekam, a vál-
lára kapott, miközben én visongva nevettem.
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Mintha egy teljes élettel ezelőtt történt volna... Egy könnycsepp csordult végig az arcomon.
A kedves emlékek falát egy idegen hang törte át, szabad folyást engedve az agyamat elözönlő

gondolatoknak.
– Orosz vagy, vagy ellenség? – Hirtelen minden az eszembe jutott, amire már soha nem akar-

tam emlékezni.Atérre, ahol hat éve apámmal sétáltam minden reggel a hajnalt megcsodálni, most
az oroszok beszéde vonzott, azoké, akikhez állítólag tartoztam, bár sohasem értettem, miért. Mió-
ta csak az eszemet tudom, itt éltem, mint ukrán állampolgár.Apámat kísértem el, mivel – állítólag
– egy döntő értékű bejelentést fognak közölni a mieinkkel. Már arra sem emlékszem mit, csak ar-
ra, ami utána történt. Apámmal hazafelé rohantunk a káoszban, át a téren. Hátranézett még egy-
szer, utoljára a zűrzavarban. A napnyugta tüzét magába itta a vérharmat, és rubinként izzott a le-
menő nap elhaló sugaraiban.

Elszaladtam a nagy ember szobra mellett, legalábbis amellett, ami megmaradt belőle.Akövek
és puskagolyók záporától repedezett szobor fejét teljesen szétzúzták.

Mikor oldalra néztem, már nem láttam magam mellett az apámat. Visszafordultam, és láttam,
hogy a számomra egykor oly kedves macskakövek egyikével összezúzzák koponyáját. Mozdu-
latlanul néztem végig haláltusáját, és amikor befejeződött a véres tánc, száraz arccal rogytam
térdre.Azóta eltelhettek másodpercek, de talán órák is, s én mozdulatlanul térdeltem, meredt sze-
mekkel.Azóta sem tudom, miért nem hagyta el a szememet egyetlen könnycsepp...

– Orosz vagy, vagy sem? - Kérdezte ingerülten a férfi, ugyanaz, aki felállított és tarkóra tetette
a kezemet. A kérdés még visszhangzott a fejemben. Már sokszor feltettem magamnak, s bár tud-
tam, a puskát sajgó szívemnek szegező bírámnak nem tetszene a válasz, mégis őszintén feleltem.

Puskaropogással a fülemben, véres sárral a talpam alatt mégis mosolyogva haltam meg, mert
tudtam, újra együtt sétálhatok vele.

(Leginkább finom meglátásai, párhuzamai, elegáns stílusa és lágyan előregördülő szerkezete
miatt érdemes kiemelni a 10. a-ba járó esszéjét, amelyet Alphonse de LamartineNagy Kristóf A
tó című verséről írt.)

1816-banAlphonse de Lamartine 26 éves és szerelmes. Szerelmes egy nála hat évvel idősebb,
férjes asszonyba. Igazi romantikus viszony ez, de nem teljesedhet be, mert a nő váratlanul meghal
tuberkulózisban. Ez a tragédia inspirálja című verseskötetének megírására,A költő elmélkedések
melynek egyik gyöngyszeme .A tó

Már a mű címe is utal a helyszínre, ahol – mint kiderül – a pár randevúzott. Ez az idillikus hely
a lánnyal, a heggyel és a vízzel, mely a holdfénynél szinte kristályként ragyog, testesíti meg azt a
harmóniát, amit a romantika korában (is) oly nagyon kerestek. Ezt kiválóan érzékelteti mind a sza-

vakkal és kifejezésekkel, amelyeket használ, mind a páros rímmel,
amely olyan tisztán ömlik végig a versen, mint ez az érintetlen táj. De
ennek a kis földi paradicsomnak egy csapásra vége szakad, és csak a si-
vár valóság marad. Már a tó se olyan, mint régen, minden elvesztette az
értelmét.

Ebben a helyzetben a költői én és a reményvesztett szerelmes, a va-
lóságos személy összeforrnak. Nyíltan felvállalja helyzetét, hogy be-
mutassa ezt a lelki állapotot, s ha nem is tökéletesen (hiszen a mai pszi-
chológia kicsit naivnak tartaná), de azért elég hitelesen írja le a megtört
szerelmes érzéseit. Ebben az értelemben a vers (és természetesen az
egész kötet) önvigasztalás. Igen, öngyógyítás, magyarázatkeresés és
nosztalgia, ahogy ténylegesen vagy csak gondolatban visszamegy a tó-
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hoz és belső monológot folytat, átgondolja a történteket, illetve visszaemlékszik rájuk. De mind-
ezt írói zsenialitással teszi, hiszen úgy jeleníti meg, mintha a tóval vagy a tájjal beszélgetne. Lelke
kivetül szinte minden kis fűszálra.

De milyen is ez az ember? Semmiképp sem vidám és céltudatos, inkább bús és elkeseredett, re-
zignált – olyan, mint a vers hangneme, amelynek felkiáltásai kétségbeesettek: az idővel nem lehet
szembeszállni, ami elmúlt, az ellen nincs mit tenni. Ez a reményvesztettség forrása.

Az ilyen érzelmek kifejezése pedig csak az elégia műfajában lehetséges. Ez a vers is elégia, de
hiába keresnénk benne disztichonokat, a kifejezett érzelmek és gondolatok egyszerűen nem ille-
nek egy ilyen kötött formába, ritmusba, szétfeszítenék azt. Így csupán a szomorkás hangvétel és
az elveszett boldogság mint téma marad meg benne a klasszikus görög elégiából.

Bármennyire is tetszett a mű, a stílus, ízléses és találó megfogalmazásaival és csengő páros rí-
meivel, mégsem tudtam belehelyezkedni az általa sugallt lelki állapotba. Számomra az egyetlen
tanulsága a versnek egy kérdés: „nem ismétli soha?” – mármint a szép napokat. Ezt Lamartine szá-
mára maga az idő válaszolta meg: néhány éven belül megnősült és boldogan élt és alkotott.
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A TANÉV ESEMÉNYEI

A TANÉV ESEMÉNYEI

2013. augusztus

26. 8 Alakuló értekezlet00

26. 9 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga00

27-28. 8 Előrehozott szóbeli osztályozóvizsga00

27 – szept. 02.Szertárak előkészítése
Órarendkészítés

27. 10 Munkaközösség vezetők megválasztása (ahol szükséges)00

27. 11 Munkaközösség vezetői megbeszélés (tervezet)00

28-30. Verébnapok
30. 9 Nevelőtestületi nyitóértekezlet00

2013. szeptember

02. 7 Tanévnyitó ünnepély – 1. óra30

02. Első tanítási nap
2-3. órák: Osztályfőnöki órák
Ellenőrzők, diákigazolványok kiosztása
Baleset- és tűzvédelmi oktatás

02. Munkaközösségi munkatervek leadása
13-ig Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség vezetőknek
13-ig Osztályozó-, faktos-, szakköri naplók kitöltése,

Nyomtatványrendelés
19. 17 Pályaválasztási tájékoztató a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik számára00

a jövő évi beiskolázásról
20-ig OKTV és egyéb tanulmányi versenyre való jelentkezések leadása
26. 16 Összevont szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam számára30

26. 17 Szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam és a bennlévő évfolyamok számára30

26-ig Tantermek dekorációjának elkészítése
26. 15 Diákközgyűlés és ISK közgyűlés00

27. Verébavató (tervezet)

2013. október

04. Megemlékezés az aradi vértanúkról
12. 16 Szalagavató00

14-25. Őszi érettségi írásbeli vizsgák (részletes időpont a rendelet 1. számú mellékletében)
15. 10 Filharmónia előadás15

18. Megemlékezés a névadó Krúdy Gyula születésnapja alkalmából
22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
24. 15 Munkaközösség vezetői megbeszélés00

25. Szünet előtti utolsó tanítási nap
okt. 28 – 31. Őszi szünet
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2013. november

04. Szünet utáni első tanítási nap
06-12. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
08. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
21-29. Őszi érettségi szóbeli vizsgák (középszintű)
21. Nevelési értekezlet
21. Fogadóóra
27. 10. Filharmónia előadás15

2013. december

06. Mikulásjárás
10-ig Jelentkezési lapok beadása az egységes írásbeli felvételi vizsgára
20. Az év utolsó tanítási napja, Karácsonyi ünnepély
23 – jan. 03. Téli szünet

2014. január

06. Első tanítási
11. Alapítványi bál
17. 14 Osztályozó konferencia00

17. Az első félév utolsó tanítási napja
20 – február 03-ig

A végzős osztályokban az érettségivel továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatás
20-ig Statisztikai adatok elkészítése
18. 10 Írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

18. 10 Írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

23. 14 Egységes pótfelvételi00

24-ig A tanulók értesítése a tanulmányi eredményekről
30. Félévi tantestületi értekezlet

2014. február

06. 17 Szülői értekezlet30

07. Érettségi jelentkezési lapok leadása
12. 10 Filharmónia előadás15

14. A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának beérkezése
18- 19. Szóbeli felvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)
21. Kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés
24. Szóbeli pótfelvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)

2014. március

14. Megemlékezés március 15-éről

A TANÉV ESEMÉNYEI
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2014. április

03. Nevelési értekezlet
04-ig Tanári megbízások az érettségi vizsgára
07-08. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
07. Végleges felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak
09. 10 Filharmónia előadás15

10. 17 Fogadó óra00

12. Krúdyfeszt
15. Rendes írásbeli osztályozóvizsga
16. Szünet előtti utolsó tanítási nap
16. Megemlékezés a holokausztról
17 - 22. Tavaszi szünet
23. Szünet utáni első tanítási nap
24-ig Az általános iskolából felvett tanulók kiértesítése
25. 15 Osztályozó értekezlet a végzősöknek00

28. Rendes szóbeli osztályozóvizsga
30. Utolsó tanítási nap a végzősöknek
30. 16 Ballagás00

2014. május

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

05. 8 Magyar érettségi írásbeli00

06. 8 Matematika írásbeli érettségi00

07. 8 Történelem írásbeli érettségi00

08. 8 Angol nyelv írásbeli érettségi00

09. 8 Német írásbeli érettségi00

12-26-ig Választható érettségi tantárgyak írásbeli vizsgája
28. Országos mérés a 8. és 10. évfolyamon

2014. június

04. Betekintés az írásbeli érettségi dolgozatokba (tervezet)
05-13-ig Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
10-ig Az érettségi vizsga dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
13. Utolsó tanítási nap
13. 13 Tanév végi osztályozó értekezlet00

17 - től Középszintű szóbeli érettségi vizsgák.
A beosztás a jelentkezések függvényében a későbbiekben készül el.

25. 8 Beiratkozás00

27. 9 Évzáró ünnepély00

27. 10 Tanévzáró értekezlet00

A TANÉV ESEMÉNYEI



97

Verébnapok



98

Verébnapok
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Évnyitó

Verébavató
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Verébavató
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Szalagavató
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Szalagavató 12.A
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Szalagavató 12.B
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Szalagavató 12.C



105

Szalagavató 12.D
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Szalagavató
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Szalagavató
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Október 23.
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Halloween
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Halloween
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Expo

Mikulásjárás
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Karácsonyi műsor
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12 órás kosár
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Filharmónia előadások

Tárlatvezetés



Farsang

Az internet nem felejt…
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Március 15.
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Krúdy Fest
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Krúdy Fest
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Ballagás
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Ballagás



Nemzetközi verseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
9. évfolyam
9. hely Sum Csaba 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
15. hely Mészáros Sándor Máté 9.D Sipos Ádámfelkészítő tanára:
10.évfolyam
3. hely Szabó Eszter 10. A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
10. hely Nagy Vendel 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
11. évfolyam
8. hely Szemán Krisztián  11.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:

Országos szervezésű versenyek

Arany Dániel Matematika Tanulóverseny
a második fordulóba jutottak:

Lengyel Letícia 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Sum Csaba 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Szabó Eszter  10. A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

haladók 2. kategória
2. díjat kapott

Szabó Eszter 10. A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

XXI. Országos Arany János Irodalmi verseny
döntőbe jutottak:

Holik Blanka 9.D Hegyiné Zsíros Csilla, Páll Csillafelkészítő tanára:
Kassai József 10.D Páll Csillafelkészítő tanára:
Balogh Zsuzsanna Zsófia 9.D Hegyiné Zsíros Csilla, Páll Csillafelkészítő tanára:

ezüst minősítés
Balogh Zsuzsanna Zsófia 9.D Hegyiné Zsíros Csilla, Páll Csillafelkészítő tanára:

Varga Tamás Matematikaverseny
40 pont Harsányi Benedek 7.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

MATEGYE Alapítvány Zrínyi Országos Matematikaverseny
6. hely Szabó Eszter 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
6. hely Szemán Krisztián  11. A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
37. hely Lippai Tivadar 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
csapatban:
1. hely 7. évfolyam
1. hely 9. évfolyam
1. hely 10. évfolyam
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Versenyben a jogokért- EU verseny
dicséretben részesültek:
I. csoport

Bálint Bernadett 10.D Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:
Kassai József 10.D
Lőrincz Bence 10.D
Mező Dorottya 10.D
Szilágyi Anna 10.D
Zemenszky Zea 10.D

II. csoport
Horváth Patrik 11.C Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:
Fodor Kinga 11.C
Mócsán Evelin 11.C
Tar Boglárka 11.C
Marssó Blanka 11.C
Magyar Zoltán 11.C

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny
Lippai Tivadar 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanáruk:
Szabó Eszter 10.A
Sum Csaba 9.A
Jászai Tamás  9.A

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – OKTV

Biológia OKTV II. kategória
A második fordulóba jutottak:

Kriston Anna 12.D Gergely Tiborfelkészítő tanára:
Czakó Ádám 11.B Sallai Juditfelkészítő tanára:
Nagy Krisztina 11.B Sallai Juditfelkészítő tanára:

Német nyelv OKTV I. kategória
A második fordulóba jutottak:

Borsos Réka 10.B Veczánné Debróczki Edit,felkészítő tanára:
Vámosi Edina

Farkas Emese 11.D Vámosi Edinafelkészítő tanára:
döntőbe jutott:
20. hely Borsos Réka 10.B Veczánné Debróczki Edit,felkészítő tanára:

Vámosi Edina

Angol nyelv OKTV I. kategória
A második fordulóba jutottak:

Toma Franciska 11.A Kajatin Bélafelkészítő tanára:

Történelem OKTV
A második fordulóba jutottak:

Béres Csenge Júlia 11.D Szerényi Róbertfelkészítő tanára:
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Magyar irodalom OKTV
A döntőben:
4. hely Márki Anett Neszta 12.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

Matematika OKTV
A második fordulóba jutottak:

Szemán Krisztián 11.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
Szabó Tamás 12.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:
Bartha Bálint 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
Kotán Tamás 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
Györgyi Csaba 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:

a döntőben:
7. hely Szemán Krisztián 11.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:

Földrajz OKTV
A második fordulóba jutottak:

Jóvári Krisztina 12.D Tar Ferencfelkészítő tanára:
a döntőben:
12. hely Jóvári Krisztina 12.D Tar Ferencfelkészítő tanára:

Advanced Conversation in English
1. hely Nagy Vendel 10. A Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:
3. hely Lengyel Dorka 10.D
7. hely Fabu Ákos 10.B

Public Speaking Competition -Angol Szónokverseny
területi forduló:
7. hely Nagy Vendel 10.A Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:
9.hely Gyöngyössy Boldizsár 10.B

Youth Public Speaking Competition- Angol Ifjúsági Szónokverseny
területi forduló:
2. hely Radvánszki Ronett 8. D Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:
4. hely Petróczy Dániel 8. D
5. hely Pollák Balázs 8. D
6. hely Magyari Mátyás 8. D

dícséretben részesültek:
Tar Boglárka Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
Mócsán Evelin Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
Vad Viktória Kakuk Lászlónéfelkészítő tanára:
Béres Csenge Kakuk Lászlónéfelkészítő tanára:
Marssó Blanka Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
Horváth Patrik Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

Reading in English Competiton
1. hely Bihon Róbert 10.A Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
2.hely Balogh Zsuzsaana 9.D Tömösváry Juditfelkészítő tanára:

VERSENYEREDMÉNYEK
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2013/14 Tanévi Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny
1. hely Gresó Krisztina 8. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanáruk:
4. hely Juhász Levente 8.D
5.hely Molnár Tamás 8. D
10.hely Balku Nóra 8. D
5.hely Juhász Maja Lilla 7. D
10. hely Péli-Tóth Lili 7. D

TIT Kalmár László Matematika Verseny
megyei forduló:
7. hely Hekman Martin 7.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
1. hely Harsányi Benedek 8.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
3. hely Czakó Áron 8.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
döntőben:
15. hely Harsányi Benedek 8.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
21. hely Czakó Áron 8.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

XXV. Bátaszéki Matematikaverseny
17. hely Harsányi Benedek 8.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

Országos Történelmi Műveltségi Vetélkedő
csapatban:
4. hely Nagy Vendel 10.A Páll Csillafelkészítő tanáruk:

Nagy Kristóf 10.A
Szolnoki Dániel 10.A

6. hely Balla Judit 10.B Prokob Ildikófelkészítő tanáruk:
Nádudvari Tímea 10.B
Papik Vivien 10.B

a területi fordulóba jutottak még:
Kasztovszky Tamás  10.A Páll Csillafelkészítő tanáruk:
Bálint Bernadett 10.D
Kassai József 10.D

Centropa Kulturális és Történelmi Emlékezet Ápolása
Centropa Díjat kaptak:

dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanáruk:

Balázs Vince 8.D
Tóth Ákos 8.D
Nagy Erik 8.D
Radvánszki Ronett 8.D
Lávai Roxana 8.D
Gebri Tünde 9.A
Ignéczi Orsolya 9.A
Horváth Balázs 9.A
Komoróczy Ádám 9.A
Túróczy Dániel 9.A

Király Anna 9.C
Kerecsen Eszter 9.C
Farkas Fanni 9.C
Maczali Stella 9.C
Kun Ábel 9.C
Agárdy Vilmos 9.C
Nádodvari Zoé 10.B
Oszlánszki Ágnes 10.B
Bátyi Fanni 10.B
Páll Jázmin 10.D

Zsoldos Melinda 10.D
Bálint Bernadett 10.D
Szilágyi Anna 10.D
Zilahi Eszter 10.D
Lengyel Dorka 10.D
Tar Boglárka 11.C
Mócsán Evelin 11.C
Marsso Blanka 11.C

VERSENYEREDMÉNYEK
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Történelmi Videókészítő Verseny- Centropa
dicséretben részesültek:

Lévai Roxána 8.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanáruk:
Balázs Vince 8.D
Nagy Erik 8.D
Tóth Ákos 8.D
Radvánszki Ronett 8.D

Bakonyi Bitfaragó Bajnokság
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Versenye

dicséretben részesültek:
Horváth Balázs 9.A Gergely Tiborfelkészítő tanáruk:
Takács Péter 10.A

Georgikon Országos Biológiai Tanulmányi Verseny
13. hely Mócsán Evelin 11.C Sallai Juditfelkészítő tanára:
36. hely Abán Nóra 12.B Gergely Tiborfelkészítő tanára:

Országos Sakk Kupa
1. hely Gergely Ákos 9.C Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

Megyei szervezésű versenyek

Megyei Német Nyelvi Verseny
csapatban:
3. hely Jeles Áron 7. D Vámosi Edinafelkészítő tanára:

Mohácsi Ármin 7.D
Zombor Márton 7.D

TIT Megyei Nyelvi Verseny
angol nyelv
8. évfolyam
1. hely Gaál Benedek 8. D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
2.hely Petróczy Dániel 8.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
2.hely Harsányi Benedek 8.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
7. évfolyam
3. hely Heckman Martin 7.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:

A megye legjobb angolosa verseny
1.hely Gaál Benedek 8.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:

VERSENYEREDMÉNYEK
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XXVII.Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Ambrózy Géza Matematikaverseny
I. díj 1.hely Harsányi Benedek 8.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
II. díj 5. hely Czakó Áron 8.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
Dicséret 16.hely Balku Nóra 8.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
I. díj 1.hely Mészáros Sándor 9.D Sipos Ádámfelkészítő tanára:
I. díj 2.hely Komoróczy Ádám 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
II. díj 5. hely Sum Csaba 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
III. díj 7. hely Lengyel Letícia 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
III. díj 9. hely Éles Levente 9.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:
III. díj 9. hely Zsolt Róbert Károly 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Dicséret 17. hely Balázs István 9.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:
Dicséret 18. hely Lipcsei Bence 9.D Sipos Ádámfelkészítő tanára:
Dicséret 20. hely Lippai Tivadar 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Dicséret 22. hely Gazdag Tamás 9.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:
Dicséret 22. hely Turóczy Dániel 9.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
I. díj 1. hely Szigeti Ferenc 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
II. díj 2. hely Nagy Kristóf 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
III. díj 3. hely Nagy Vendel 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
Dicséret 13. hely Komlósi Teréz 10.A Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
Dicséret 15. hely Földesi Tamás 10.A Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
Dicséret 17. hely Koroly Okszána 10.A Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

23. hely Szécsi Evelin 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
I. díj 1. hely Kotán Tamás 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
II. díj 3. hely Bartha Bálint 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
III. díj 6. hely Gergely Katalin 11.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
II. díj 3. hely Cser Zoltán  12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
II. díj 4. hely Láposi Viktória 12.D Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
III. díj 7. hely Iski Gergő 12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Dicséret 18. hely Kántor Patrik  12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:

Városi szervezésű versenyek

Móra Kémia Verseny
2. hely Czakó Áron 8.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
7. hely Kiss Dorttya 8.D
8. hely Czobor Árpád 8.D
11. hely Jenei Noémi 8.D
12. hely Gyüre Fruzsina 8.D

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett verseny
3. hely Farkas Panna 11.D Bányai Zoltánfelkészítő tanáruk:
különdíj Balla Judit 10.B
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Iskolai szervezésű versenyek

Könyvtárhasználati Verseny
I. helyezett

Nagy Balázs 11.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Vad Viktória 11.D
Ali Nadir 11.D

II. helyezett
Sorosinszki Flóra 12.C
Kabai Vivien 12.C
Szalmás Anikó 12.C

III. helyezett
Farkas Emese 11.D
Lévai Ramóna 11.D
B. Szabó Norbert 11.D

IV. helyezett
Botos Bence 10.D
Könnyű Máté 10.D
Gulyás Imre 10.D

V. helyezett
Balogh Vendel 11.D
Garamvölgyi Réka 11.D
Garamvölgyi Ákos 11.D

VI. helyezett
Béres Csenge 11.D
Tóth Anna Karolina 11.D
Hegedüs Imola 11.D

A Krúdy Gimnázium Fajismereti vetélkedője
1.hely Nagy Péter  9.B Gergely Tiborfelkészítő tanáruk:
1. hely Takács Félix  9.B
2. hely Bálint Orsolya  9.B
3. hely Kató Léna  9.B
4. hely Molnár Andrea  9.B

A Krúdy Gyula Gimnázium Természetfotó Pályazata
elismerésben részesültek:

Szűcs Gergely 11.A
Töröcsik Beatrix 10.B
Nádudvari Tímea Zoé 10.B
Buzsáki Anna Eszter 10.B
Zemenszki Zea Flóra 10.D
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Duatlon Országos döntő
„A”kategória leány csapat 1. hely
A csapat tagjai:

Komlóssy Eszter
Garai Georgina,
Takács Tamara

Sportlövészet
Megyei Diákolimpia:
Fiú „B” kategória (nem igazolt,
középfokú iskolák tanulói részére)
Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés,

2. hely: Lipcsei Bence
4. hely: Agárdy Vilmos

Légpisztoly, 20 lövés:
1. hely: Agárdy Vilmos

Fiú „C” kategória (igazolt,
középfokú iskolák tanulói részére)
Zárt irányzékú légpuska 40 lövés,

2. hely: Oláh Sándor

Ügyességi és váltó csapatbajnokság
Megyei Döntő:
Fiú magasugrás V. kcs. 4. hely

Takács Félix, Bodnár Tamás, Pollák Nándor, Kozák TamásA csapat tagjai:

Leány távolugrás V. kcs. 3. hely
Cseszlai Mariann, Farkas Emese, Horváth Szilvia, File Stella, File RékaA csapat tagjai:

Leány 4X800m 2. hely
Komlóssy Eszter, Farkas Emese, Takács Tamara, Majoros EszterA csapat tagjai:

Leány Svédváltó 4. hely
Farkas Emese, File Stella, File Réka, Cseszlai MariannA csapat tagjat:

Mezeifutó Diákolimpia Megyei Döntő
Leány csapat V. kcs. 1. hely

Garai Georgina, Takács Tamara, Egri-Kiss Gréta,A csapat tagjai:
Komlóssy Eszter, Majoros Eszter
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Mezeifutó Diákolimpia
Országos Döntő

V. kcs. Leány csapat: 7. hely

A csapat tagjai:
Garai Georgina,
Takács Tamara,
Egri-Kiss Gréta
Komlóssy Eszter,
Majoros Eszter

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő
Leány 1500m VI. kcs.: 2. hely: Farkas Emese
Leány 100m V. kcs.: 1. hely: Egri-Kiss Gréta
Leány 200m V. kcs.: 1. hely: Egri-Kiss Gréta

Atlétika Diákolimpia
Országos Döntő
Leány 1500m VI. kcs.:

9. hely: Farkas Emese
Leány 100m V. kcs.:

11. hely: Egri-Kiss Gréta

Úszás Megyei Diákolimpia
Fiú 100m mell IV. kcs. „B” kategória Karászi Botond 15. hely
Fiú 100m mell VI. kcs. „B” kategória Szilágyi Márton 4. hely
Leány 100m mell V. kcs. „A” kategória Takács Tamara 2. hely
Leány 100m mell V. kcs. „ B” kategória Majoros Eszter 2. hely
Fiú 100m gyors IV. kcs. „B” kategória Csatlós Péter 25 hely
Fiú 100m gyors V. kcs. „B” kategória Kozák Tamás 4. hely
Fiú 100m gyors VI.kcs. „B” kategória Szilágyi Márton 6. hely
Leány 100m gyors IV. kcs. „A” kategória Buskó Csenge 1. hely

100m pillangó IV. kcs. „A” kategória Buskó Csenge 1. hely
Leány 100m gyors V. kcs. „A” kategória Garai Georgina 3. hely

Takács Tamara 4. hely
Leány 100m gyors V. kcs. „B” kategória Majoros Eszter 4. hely
Fiú 4X50m gyorsváltó IV. kcs. „B” kategória 5. hely

Csatlós Péter, Hacsa Martin, Karászi Botond, Tóth GergelyA csapat tagjai:
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Úszás Országos Diákolimpia

Leány
100m gyorsIV. kcs.„A” kategória
Buskó Csenge 3. hely
100m pillangó: IV. kcs. „A” kategória
Buskó Csenge 2. hely

Kosárlabda Megyei Diákolimpia

Leány VI. kcs.: 2. hely
A csapat tagjai:

Edző: Csoba Erika

Fiú V. kcs.:Megyei 1. hely, Országos 4. hely
A csapat tagjai:

Edző: Kovács Tibor

Horváth Szilvia,
Sipos Eszter,

Azad Eszter,
Nádudvari Tímea,

Onder Fanni,
Márföldi Nóra,

Marssó Blanka,
Tar Boglárka Lilla

Adányi Balázs,
Földesi Tamás,
Herczku Attila,
Joó Ádám,

Krasznai Patrik,
Polyák Balázs,
Prokai László,
Somosi Ádám,

Takács Péter,
Teski Tamás,
Tóth István,

Tóth Vince,
Törköly Péter

VERSENYEREDMÉNYEK
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Fiú VI. kcs.: Megyei 1. hely
A csapat tagjai:

Edző: Kovács Tibor

Fiú IV. kcs.: Megyei 2. hely
A csapat tagjai:

Edző: Kovács Tibor

Sakk Diákolimpia Országos Döntő
Egyéni Abán Nóra: 2. hely

Triatlon Diákolimpia Országos Döntő
A egyénikategória :

2. hely Garai Georgina
10. hely Takács Tamara
12. hely Komlóssy Eszter

A csapatkategória : 2. hely
A csapat tagjai: Komlóssy Eszter,

Garai Georgina, Takács Tamara
B egyénikategória 2. hely Majoros Eszter

Adányi Balázs,
Aradványi Péter,
HerczkuAttila,
Keul Márton,

Kósa Tamás,
Prokai László,
Somosi Ádám,
Szilágyi Péter,

Szilágyi Zsombor,
Teski Tamás,
Törköly Péter,

Vajda Máté,
Vasenszki Ádám Soma

Pollák Balázs,
Kiss Kende,
Fan Min Jié,
Farkas Dániel,
Juhász Levente,
Nagy Erik,

Kiss Márton,
Forró Péter,
Magyari Mátyás,
Mohácsi Ármin,
Perger Péter,
Komoróczy Ádám

VERSENYEREDMÉNYEK
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Az osztályok rangsorolása
a tanulmányi eredmények alapján

8. D
11. C
12. D
9. D
7. D

12. B
9. A
9. B

12. C
10. B
11. A
10. D
10. A
9. C

10. C
11. B
12. A
11. D

4,9402
4,9156
4,8961
4,8712
4,8579
4,8408
4,8257
4,8163
4,7831
4,7677
4,7660
4,7648
4,7530
4,7471
4,7470
4,7450
4,7436
4,6940

25
19
18
22
14
16
11
16
12
13
18
13
8
7

15
9
9
8

Kitűnő bizonyítvány
év végén

Tanulmányi
átlag

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,8065

Kitűnő bizonyítványt kapott tanulók száma: 253

Végzősök érettségi eredményei a vizsgát befejezők eredményei alapján:

12.A 4,90
12.B 4,81
12.C 4,79
12.D 4,83

A 12. évfolyam érettségi átlaga: 4,83

EREDMÉNYEK
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Jóvári Krisztina 12.D
Krúdy Alapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Aranyos János 12.D
Krúdy Alapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Láposi Viktória 12. D
Krúdy Alapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Tóth Balázs 12.A
Krúdy Alapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”



134

KITÜNTETETTJEINK

Márki Anett Neszta 12.D
Krúdy Alapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Szilágyi Péter 12. D
Krúdy Sportalapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Kósa Tamás 12. C
Krúdy Sportalapítvány Kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”
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Abán Nóra 12.B
Krúdy Sportalapítványtól

Kuratóriumi emléklapot kapott

Vén Krisztina 12.D
Krúdy Sportalapítványtól

Kuratóriumi emléklapot kapott

Diczkó Zsombor 12.D
Krúdy Sportalapítványtól

Kuratóriumi emléklapot kapott

Gergely Ákos 9.C
Országos Sakk Kupa

1. helyezett

KITÜNTETETTJEINK
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Szabó Eszter 10.A
Arany Dániel  Matematikaverseny

Országos 2. díj

Balogh Zsuzsanna Zsófia 9.D
Arany János Irodalmi verseny

Ezüstdiploma

Szemán Krisztián 11.A
Matematika

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
7. hely

KITÜNTETETTJEINK
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Gresó Krisztina 8.D
Országos Francia Nyelvi

Tanulmányi Verseny – 1. hely

Molnár Tamás 8.D
Országos Francia Nyelvi

Tanulmányi Verseny– 5. hely

Juhász Levente 8.D
Országos Francia Nyelvi

Tanulmányi Verseny– 4. hely

Juhász Maja Lilla 7.D
Országos Francia Nyelvi

Tanulmányi Verseny– 5. hely

KITÜNTETETTJEINK
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Nagy Vendel 10.A

Szolnoki Dániel 10.A

Nagy Kristóf 10.A

KITÜNTETETTJEINK

Országos Történelmi Műveltségi Vetélkedő (csapatban) –4. hely
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Interjú Dr. Onderné Szilágyi Tímeával, ki-
nek az elmúlt években több diákja is szép
eredményt ért el az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen, történelem és iroda-
lom témakörben. Az elért eredményekről és
a mögötte álló munkáról és eseményekről
kérdeztem.

– Hogyan és mivel lehet motiválni a diáko-
kat, hogy részt vegyenek ezen a megméretteté-
sen?

– Úgy gondolom, hogy ha szeretik és a ta-
nulmányi eredményük jó az adott tantárgyból,
ha van bennük versenyszellem illetve szeretik a
versenyeket, akkor ez az első motiváció. Ezen
felül el lehet mondani, hogy miről szól a ver-
seny, mennyi és milyen munkát igényel a felké-
szülés, és ha a verseny felépítése tetszik a diá-
koknak, akkor ez is motiválhat. Továbbá a jó
eredmények felvételi pontra is átválthatók, bár
én azért azt látom, hogy akik részt vesznek az
OKTV-n, nem a pont miatt teszik, mert azt a
nyelvvizsgákkal és emelt szintű érettségikkel
megszerzik. Összességében szerintem a belső motiváció a legerősebb.

– Mennyi munkát igényel a felkészülés a diákok részéről? A történelem vagy az irodalom ne-
hezebb-e ezen a téren?

– Mindenképpen nagyon sokat, és ez tantárgyanként változó. A történelmet és az irodalmat
összehasonlítva abszolút más jellegű a kettő. Irodalomból az első fordulón túljutni már egy nagy
feladat, mert a négyéves anyag teljes egészét kérik. Ha valaki harmadikban indul, meg kell tanul-
nia a harmadikos, negyedikes anyagot és ez rengeteg tény és adat tudását igényli. A második és
harmadik forduló a választott témáról szól, ilyen értelemben ez a része könnyebb.Azonban ez sok
külön munkával jár.Aszakirodalmak, adott művek elolvasása sok időt vesz igénybe, és nagyon el
kell mélyülni az adott témában. Ezen túl mindig egyéni megközelítést várnak el a versenyzőtől.
Ezeknek a fordulóknak az írásbeli és szóbeli része a tudományos munkára hasonlít.

Történelemből a harmadikosokat elválasztották a negyedikesektől, így nekik nem kell a kö-
vetkező év anyagát előre megtanulniuk. Úgy gondolom, hogy itt az első forduló könnyebb, mint
irodalomból, viszont a második forduló két része, az esszék megírása és a pályamunka elkészítése
nagy munka. Itt is ugyanúgy forrásokat kell olvasni és elemezni, esetleg levéltárban kutatni.

– Milyen háttérmunkát igényel Tanárnőtől a verseny, hogyan segít a diákoknak?
– Magára a tananyagra vonatkozóan abban szoktam segíteni a diákoknak, hogy kikérdezem tő-

lük első forduló előtt, átbeszéljük, feladatokat oldunk meg. A második fordulóban, mind iroda-
lomból, mind történelemből nekem is dolgozni kell az anyagokon, mert mindig a tananyag egy-
egy részletét választják ki és azt nagyon nagy mélységekig ismerni kell. Tehát ha ismerem is az
adott kort vagy alkotást a hozzá tartozó szakirodalom gyűjtése, feldolgozása nekem is munka. A
források közös feldolgozása mellett megpróbálunk témákat végiggondolni, hogyan lehet ezeket
az írásbelin használni, illetve a szóbelin hogyan lehet érvelni és megvédeni a feleletükben foglal-
takat. A felkészülést augusztusban kezdjük el, s ha sikeresek a fordulók, ez egy áprilisig tartó fo-
lyamatos munka.

KITÜNTETETTJEINK
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– Milyen előnyökkel, könnyebbséggel jár egy jó eredmény ez a verseny a jövőre, továbbtanu-
lásra vonatkozólag?

– Egyrészről pontokat is jelent a felvételihez. Harminc ember kerül be a döntőbe, és aki az első
10 helyen szerepel, az száz plusz pontot kap a felvételin, aki a tízedik és huszadik hely között az öt-
ven pontot, a huszadik és harmincadik hely közöttiek pedig 25 pontot kapnak. Azonban ezek a
pontok nem számítanak be a nyelvvizsgák és az emelt szintek felett, illetve ez önmagában nem
menti fel a díjazottakat a vizsgák alól. (Volt olyan időszak, amikor az OKTV döntősei mentesül-
tek az adott tárgy felvételije alól.) Viszont rengeteg tapasztalatot szereznek hogyan lehet nagy
mennyiségű anyagot megtanulni, hogyan kell megírni egy dolgozatot, hogyan kell hivatkozni. Ez
egyébként hosszútávon, akár az érettséginél, akár pedig később az egyetemen óriási előnyt jelent,
nagyon koncentrálttá tudja tenni a munkájukat.

– Mit tanácsol Tanárnő az alsóbb évfolyamos diákoknak, akik gondolkoznak a nevezésen?
– Szerintem a legelső és legfontosabb az, hogy meg kell nézni, hogy az adott versenyen mi-

lyen típusú feladatok vannak (a feladatsorok több évre visszamenőleg fent vannak az interneten).
Ha tisztában vagyunk ezzel, akkor segít eldönteni, hogy érdemes-e belevágni ebbe a versenybe,
vagy nem, mert ha például valaki nem szeret fogalmazni, az ne menjen irodalom OKTV-re még ha
az adatokat nagyon jól is tudja. Ha ez megvan, akkor speciálisan erre a versenyre kell készülni. Iro-
dalomból rengeteg adatot kell elsajátítani (műfaj, szerző, kötetcím, évszámok), történelemből
szintén, bár alapvetően forrásközpontú az első forduló.

A jelentkezésről mindenki saját maga tud igazán dönteni. A verseny egy nagy önmegismerési
folyamat, az ember megtapasztalja - ha csak ennyit is-, hogy milyen akkor, mikor teljesítenie kell
egy nagy anyagnál, és ez már egy előrelépés.

– Köszönöm a beszélgetést!

Kassai József 10.D

KITÜNTETETTJEINK
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Azt hiszem, kétféle ember létezik. Egy, aki ha letörik a szárnyát, többet soha nem repül, és egy
aki, kivárja a pillanatot, mire a tolla visszanő, és újból a levegőbe veti magát. Szeretem azt hinni,
hogy én az utóbbi vagyok. Most pedig következzék egy tanmese, ami ezt a filozofikus gondolatot
példázná.

Először 11. osztályban indultam OKTV-n magyar irodalomból. Előtte két évben is részt vet-
tem az Arany János Irodalmi Versenyen, illetve szeretek versenyezni, ezért tulajdonképpen nem
volt kérdés, hogy OKTV-zni fogok, inkább csak az, hogy hány tárgyból. (Szerencsére hallgattam
a kevésbé megszállott emberekre, és csak egy tárgyból indultam.) Nagyon megkedveltem a té-
mát, amit választottam (Örkény István drámáit ajánlom mindenkinek), viszont nem sikerült be-
jutnom a szóbeli döntőbe, a második forduló után kiestem. Eléggé elkeserített az eset, mert akkor
úgy gondoltam, hogy nagyon sokat készültem.

12. osztályban már sokkal tudatosabban álltam a versenyhez, meg akartam mutatni magam-
nak, hogy igenis be tudok jutni a döntőbe, meg tudom csinálni. Nem igazán készültem többet,
mint az előző versenyidőszakban, viszont jóval alaposabb voltam, és talán sikerült elsajátítani azt
a szemléletet, amit ez a megmérettetés igényelt. Tanárnőmtől, Dr. Onderné Szilágyi Tímeától min-
den segítséget megkaptam, lelkesen készített fel a fordulókra. A választott témámmal kapcsolat-
ban voltak dilemmáim: eleinte komolytalannak tartottam, aztán megfoghatatlannak, végül túl
szerteágazónak. Aesopus és Phaedrus állatmeséinek kapcsán a legnagyobb nehézséget az időbeli
távolság adta. Kevés forrás volt, nagyon sokan feldolgozták ezeket a műveket, viszont az erede-
tiekkel vajmi kevesen foglalkoztak, nem készültek róluk több kötetes tanulmányok, és lévén óko-
ri szerzőkről van szó az életükről szóló információk is elég homályosak voltak.Az első, úgymond
basic forduló, amire a középiskolai tananyagból kell felkészülni nagyon jól sikerült, és utólag
visszagondolva, szerintem az érettségiben is sokat segített. Így tovább jutottam, a következő for-
dulóba, amely egy a választott témához kapcsolódó tesztből állt, illetve egy helyszínen megírt
hosszabb lélegzetű fogalmazásból. Nehéz volt, de bíztam benne, hogy elég a tudásom. És így lett,
elértem a célt, bejutottam a döntőbe… Persze ez nem volt elég, ha már bejutottam, a top5-ben
akartam lenni, sőt még azzal a gondolattal is eljátszottam, hogy nyerhetek. Sokat készültünk a szó-
belire, izgultam, de nagyon jól jött a korábbiArany János Versenyről szerzett tapasztalat, amelyen
szintén volt szóbeli. Amikor behívtak, és nagyjából nyolc ember figyelte, hogy mit mondok, tel-
jes, odaadó „figyelmes figyelemmel” az fantasztikus volt. Tulajdonképpen visszagondolva ez ed-
digiekre, ez volt a kedvenc „vizsgám”, talán az emelt szintű magyar szóbeli előzi csak meg. Hihe-
tetlenül élveztem azt a néhány percet, amíg beszélgettünk. Végül 4. helyezett lettem, de kicsit fájt,
hogy lemaradtam a dobogóról.

Összességében élveztem az OKTV-ket, és tényleg jó volt másodjára, hogy meg tudtam mutat-
ni, hogy képes vagyok erre. Biztatnék mindenkit arra, hogy minél több hasonló megmérettetésen
vegyen részt, ha van lehetősége, mert nemcsak az érettségi előtt jó tapasztalat, hanem a későbbi
egyetemi tanulmányok során sem lesz annyira rémisztő, ha egyedül kell kutakodni, elmélyedni va-
lamilyen témában. Szóval szárnyakat ki, ugrásra fel!

Márki Anett Neszta

Már az ókori görögök is…



Kedves Diáktársak, Tanáraink és Vendégek!

Tavaly még ti díszítettétek az osztályterme-
ket, és talán ti vártátok a legjobban, mikor me-
hettek már végre haza.

Azóta eltelt 1 év. Felnőttetek, okosodtatok.
Megtanultátok, mi az a deriválás, legalábbis sej-
titek, megismertétek az interferencia fogalmát,
próbáltátok a vaktérképen megtalálni a Kauká-
zust.

Most eljött a pillanat, amikor itt hagytok
minket, és kiléptek a nagybetűs életbe, ahogy
azt mondani szokás.

Kicsit irigykedve, mégis féltő szemmel né-
zek most rátok. Mától egyre inkább csak maga-
tokra számíthattok, új akadályokat kell átugra-
notok, és lesz nehezebb gondotok is, mint egy
kitűnő bizonyítvány.

Mit adtak, mit jelentettek számotokra ezek
az évek? Milyen emberekké váltatok eközben?

Akérdésekre a saját szívetekben találtok vá-
laszt.

Szereztetek-e elegendő tudást, ismeretet,
hogy tájékozódni tudjatok a világban?

Bízok abban, hogy a felelet egy egyszerű igen. Hogy ez az igen valóban igen legyen, az igazi
megmérettetés ezután jön.

Hallgassátok meg a következő bölcseletet!
Egy korosodó ács elhatározta, hogy nyugdíjba megy. Szólt a főnökének, akitől addig a megbí-

zásait kapta, hogy otthagyja az építőipart és visszavesz a tempóból. A főnöke sajnálta, hogy ilyen
jó dolgozója távozik, és megkérdezte őt, vállalná-e még egy utolsó ház megépítését, személyesen
az ő kedvéért.Az ács igent mondott, de hamar kiderült, hogy ezt a munkát már nem szívből végzi.
Gyatra minőségű alapanyagokat használt, és a kivitelezés sem lett éppen szakszerű. E házzal meg-
lehetősen dicstelen módon fejezte be pályafutását. Az ács végzett a munkával, a főnöke eljött
szemrevételezni a házat, átnyújtotta a bejárati ajtó kulcsát az ácsnak. – Ez a te házad – mondta -,
ezt szántam neked búcsúajándékul!

Ez az üzenet érvényes életetek későbbi szakaszára is az egyetemre, a munkátokban is.
Elsőként vár rátok az érettségi. Jusson eszetekbe az itt elhangzott történet, hiszen magatoknak

kell bizonyítanotok, és ennek a termését magatok aratjátok le. Bármilyen küzdelmes volt az idáig
vezető út, a kulcs a ti kezetekben.
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FELEMELŐ PILLANATOK

BALLAGÁS 2014.

Harmadikos búcsú
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Visszatekintve az itt eltöltött éveitekre, biztos voltak olyan pillanatok, amelyekre örökre em-
lékezni fogtok, de lehetnek olyanok is, amelyekre kevésbé szívesen gondoltok vissza.

Az ember arra született, hogy leküzdje az akadályokat, és úgy gondolom, ez az iskola ehhez jó
alapot adott. Hisz a jó iskola két dolgot adhat útravalóul diákjainak: gyökereket és szárnyakat.
Ahol az ember gyökeret ereszthet, ahonnan a legmélyebb önmaga származik, ott mindig bizton-
ságra, otthonra talál. Ez az iskola volt a második otthonotok hosszú éveken keresztül. Jelentsen
hát gyökeret egy egész életen át!

Szárnyaitok is megerősödtek az évek alatt, próbáljátok ki most őket, röpítsenek magasra tite-
ket! De ne csak az egekig röpítsenek, hanem vezessenek titeket időnként haza városotokba és
időnként iskolánkba! Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, dolgozzatok becsületesen, és soha
ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok, hol vannak a gyökereitek!

Diáktársaim nevében mondhatom, hogy drukkolunk nektek, hogy sikerüljön megvalósítani ál-
maitokat, terveiteket, hogy megtaláljátok helyeteket az életben.

Hamvas Béla szavaival köszönök el tőletek.
„Elbocsátalak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell

számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és
minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj, és élj, mert a világ a tied.”

Viszont látásra, Isten veletek!

Ardai Zsuzsanna 11.D

FELEMELŐ PILLANATOK
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Tisztelt Tanáraink, kedves ballagó diák-
társaim, tisztelt szülők, és meghívott vendé-
gek!

Elérkezett a nap, mikor búcsút veszünk is-
kolánktól. Ma a mi ballagásunk napja van!

Ballagás, milyen kifejező ez a szó. Benne
van a lassú, időnként visszatekintő szándék, mi-
kor már mennél, de valami még mindig vissza-
húz, valami nem engedi, hogy csak megfordulj
és tovatűnj az utadon. Pedig a jövő már csak
egy karnyújtás. Látjuk vágyaink, céljaink útját.
Tudjuk, merre akarunk tovább haladni, hogy
beteljesítsük elképzeléseinket.

De nehéz a szívünk. Mitől nehéz a szív? A
számtalan emléktől, élménytől, érzéstől, amit
itt a Krúdyban tapasztaltunk meg.

Olyan évek állnak mögöttünk, amiket azt hi-
szem, ezt bátran mondhatom – soha nem fo-
gunk elfelejteni. Életre szóló barátságok, sze-
relmek és rivalizálások, számtalan emlék, bol-
dog pillanat, amelyek megszépítették az itt el-
töltött éveket. Bátran gondoljatok vissza bará-
taitokra,az első találkozásokra, a velük töltött
gondtalan lyukas órák hangulatára, az izgal-
makra egy-egy kiszámíthatatlan töri esszé előtt, vagy a „trivi” matekdolgozatokra. Ezek mind
olyan élmények,melyeket ez az iskola adott nekünk.

Az elmúlt néhány évben, a szeptemberi becsengetéstől a júniusi utolsó csengetésig időnk je-
lentős részében együtt voltunk. Most viszont egy új, és egyben szomorú pillanathoz érkeztünk. El
kell válnunk egymástól, lezárjuk életünknek ezt a szakaszát, és valami új, valami rejtélyes felé nyi-
tunk, ami nem más, mint a jövőnk!

Most el kell hagynunk tanárainkat, akik fáradhatatlanul, áldozatos munkával és nagy oda-
adással próbálták belénk plántálni a tudást, több-kevesebb sikerrel, és gyarapítani igyekeztek
szellemi-, illetve testi adottságainkat. Hálásak maradunk, hiszen a legtöbben nem csak a tan-
anyagra tanítottak minket, volt, amikor oktatásuk sokkal komolyabb dologról szólt: az életről.

És ígérjük, hogy bárhová vezessen életünk útja, megpróbálunk úgy cselekedni, ahogy e falak
között megtanítottak minket, és mindig helyt fogunk állni.

Furcsa érzés lesz most, hogy a nyári szünet után nem térünk vissza a jól megszokott környe-
zetbe, mint eddig minden szeptemberben. Nem leszünk többé azok a kis középiskolás diákok,
akik eddig voltunk. Elkezdődik számunkra is az egyetemi élet, és csak reméljük, hogy mások le-
szünk, mint a tömeg.

Most, hogy ez a tartós kapcsolat megszakad a viszontlátás reményében hagyjuk itt az osztály-
főnökünket, aki az elmúlt évek során minden szeretetével nevelt, tanított és soha nem adta fel a
„harcot”.

Nem maradhatnak ki a sorból szüleink sem, akiknek ezúton szintén köszönetet szeretnék mon-
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dani, mert lehetőséget biztosítottak, támogattak, bíztattak, tanulásra serkenetettek minket, és az ő
segítségükkel jutottunk el idáig.

Végső búcsúm pedig diáktársaimhoz szól, akikhez rengeteg emlék, és felejthetetlen pillanat
köt, ne feledjétek, a régi szép időket most éljük!

Végezetül Márai Sándor gondolataival köszönnék el:
Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles

az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük,
lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó ta-
vaszi erdőbe.

Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nem csak mi hala-
dunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyet-
len közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt
a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokasá-
gát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz.

Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél
előtt.”

Hajrá Krúdy, Hajrá krúdysok!
Juhász Zalán 12.C



Hűha, utoljára magyar dolgozat előtt voltam ilyen tanácstalan. Az igazság az, hogy négy éve
olvasgatom ezeket a fantasztikus búcsúbeszédeket. Remek írói vénájú iskolatársaink minden al-
kalommal lenyűgöznek minket rövid összefoglalóikkal, arról, hogy szerintük milyen volt krúdys-
nak lenni, és hogy mi minden történt a négy év alatt velük. Sajnos eljött a nap, amikor rajtunk a sor.
Én nem tudom megmondani Neked, hogy milyen is volt. Sorolhatnék emlékeket, de az nem tudná
átadni mindazt, amit érzek. Viszont Te már amúgy is tudod, amit mondanék neked. Te pont ugyan
azt érzed, mint én, mert te is ugyan azokban a termekben ülsz, mint én ülhettem.

Hogyan mondhatnám el, mennyire hálás vagyok, volt osztályfőnökömnek, Szerényi Róbert
Tanár Úrnak mindenért, hogy krúdys családunk apja volt. Mit is mondjak a tanári karnak, akik
minden rosszaságunk ellenére együtt tudtak élni velünk. Mit mondhatnék neked, akit itt kell
hagynunk? Mondjam, hogy ne aggódj, még találkozunk? Esetleg, hogy hiányozni fogsz? Hát hiá-
nyozni fogsz, tudod jól. Csodás szakasz volt életünkben ez az intézmény, és köszönöm, hogy ré-
sze voltál.

Ha esetleg Te, aki most olvasod soraim, osztálytársam voltál, tudod, miről beszélek, meg sem
kell szólalnom, tudod, mire gondolok. Egymás mellé sodort minket az élet, és ha úgy tűnhet, hogy
most tovább visz az áradat, azt, amivé lettünk nem moshatja el semmi, ezért köszönöm Neked is.

Köszönöm a dök-nek, hogy kitartó munkájukkal feldobták napjaim, és hogy olyan szerencsé-
ben részesítettek, hogy megismerhettem őket külön-külön is.
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12. A

Mit is mondhatnék
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Azoknak a kis verebeknek, akikkel sajnos már nem tanulhattam együtt, (matekosként nem
meglepő módon, tanácsokat osztogatok) a következőt szeretném üzenni: ne félj! Nem szabad fél-
ned, hogy nem lesz helyed közöttünk, mert itt, ha magadat adod, rád fognak találni életed legjobb
barátai. Légy nyitott! Engedd magadba azt, amit nem tudok leírni. Légy szorgalmas! Ez persze
nem csak a tanulmányiddal kapcsolatban fontos. Háláld meg a munkáddal nagy, új családod sze-
retetét! Ha majd elfogy az időd, keress valakit, aki igazi búcsút tud írni. :)

Ami igazán fáj, hogy nem az aulában ülve írhatom meg ezt egy lyukasórán. Ez azt hiszem, min-
dent elmond, amit mondani tudok. Hiányoztok!

Rácz Balázs Bálint
12.A
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„Csak egy osztály voltunk,
Egy osztály, amelyről néhányan túl sok jót hittek…
És talán senki sem tudta, kik voltunk valójában”

Úgy tartják az idős emberek, hogy mindennek eljön a maga ideje. Idáig nem gondoltuk végig
ezt a mondatot, de mikor ennek a búcsúbeszédnek a megírására készültünk, elgondolkodtunk e
bölcs mondáson és ezáltal sok emlék elevenedett fel bennünk.

4 évvel ezelőtt, amikor verebekként még csak ismerkedtünk a krúdys légkörrel már sokat em-
legették az érettségit és akkor még bele se gondoltunk, hogy milyen gyorsan elszállnak ezek az
évek.

Az első közös megmozdulásként a verébavatós műsor, majd az évenkénti osztálykirándulá-
sok, a pesti színházlátogatások során utolsó évre egy jó közösséggé váltunk.Aközös emlékek, él-
mények mind-mind közelebb hoztak minket egymáshoz. Aztán az utolsó év egy szempillantás
alatt eltelt. Elérkezett a szalagavató, melyben sok küzdelem után egy olyan műsorral álltunk szín-
padra, amiben mindenki jól érezte magát és igazán emlékezetes lett.Abécsi kirándulás, ahol meg-
csodálhattuk a híres karácsonyi vásárt, a Schönbrunn-i kastély termeit és sok érdekességet láthat-
tunk a Természettudományi Múzeumban.

Ezen élmények mellett az átlagos hétköznapok is tartogattak meglepetéseket, így sosem unat-
koztunk. Hiszen kinek ne lenne olyan emléke, hogy könnyesre nevethette magát egy-egy órán:
nos, nekünk van jó pár ilyen. Tanáraink viccekkel, érdekes történetekkel próbálták feloldani az
osztály hangulatát és ösztönözni minket a jobb eredmény elérésére.

FELEMELŐ PILLANATOK

12. B
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Alakítottak minket, és úgy érezzük ezen alakítások által jobb emberré váltunk. A teljes re-
ményvesztettség közepette reményt adtak, esélyt és hitet. Bizalommal fordulhattunk hozzájuk, ha
problémánk volt.

Emlékezetes marad a madárhangok felismerése, a dobókockás felelések, a németórai vicces
példamondatok, az idegenlégiós esete, a „fordítottA” módszer, a zenés angolórák, a kémia órai kí-
sérletezgetések. Végzősökként (sokak meglepetésére) az osztály egybehangzóan szerepet vállalt
a karácsonyi műsorban, ami mindannyiunk számára nagy élménnyé vált.

Az itt eltöltött 4 év alatt nagyon jó barátságok, szerelmek szövődtek. A konfliktusok ellenére
egy jó kis közösséggé formálódtunk, és bízunk benne, hogy valami maradandót hagyunk magunk
után.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Krúdyban eltöltött éveinkért, a Tanáraink türelmé-
ért, jóindulatáért és segítőkészségéért, és elsősorban szeretnénk megköszönni az Osztályfőnö-
künknek, hogy mindig kiállt mellettünk, bizalommal fordulhattunk hozzá és reméljük, első osztá-
lyaként nem vettük el a kedvét újabb osztályok vállalásától!

Ezzel a mondattal szeretnénk búcsúzni osztálytársainktól: 5 év múlva találkozunk emberkék!

„A búcsú mindig fájdalmas, de nem örökre válunk el.
Ne feledjétek, emlékezni mindig kell.
Menjetek, mert a nagybetűs élet már vár rátok,
Viszlát, régi jó krúdys diákok! „

Tóth Edina, Tóth Mária 12.B
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12. C

A változás olyakor szükségszerű. Bármennyire is tudjuk, hogy be fog következni, tudjuk,
hogy kicsit fájni fog, de kíváncsian tekintünk a jövő felé, és várjuk azt… De ott, abban a szent pil-
lanatban, amikor szembesülünk vele, hogy most itt hagyunk valamit, ami életünk kiszámítható,
meghatározó része volt, elkeserítően hat a változás szele.

Nem könnyű dolog a búcsúzás. Főleg, amikor így, a végén búcsúzunk, amikor minden a leg-
jobbnak tűnik. Elbúcsúzni azoktól, akik éveken át életünk részét alkották, akik minden nap ott vol-
tak, akikre számíthattunk, akik ismertek, szerettek, akik a barátaink voltak. Számtalan barátság szö-
vődött az évek alatt. Erősebbek, gyengébbek, őszinték, és felszínesek, de bízunk abban, és remél-
jük, hogy az idő, és az esetleges távolság kíméletes lesz ezekkel, és megmaradunk egymásnak.

Rengeteget tanultunk.. De nem csak a rendhagyó angol igéről, vagy a triviális matekról, eset-
leg azokról a történelmi szereplőkről, akik az előkelő második helyezést érték el a háborúkban, ha-
nem magáról az Életről…

Nem állíthatjuk, hogy minden perce gondtalan volt… Ugyan! Voltak percek, amikor utáltuk
az egészet, de voltak olyanok is, amelyeket bármikor újra átélnénk… Számtalan felejthetetlen em-
lék, igaz barátságok, vidám percek. A boldog gimnazista évek… Most ennek mindnek vége. És a
végén mindig eszünkbe jut, hogy milyen volt a kezdet.Az első napok, az ismerkedés, első benyo-
mások. És ha most az egészre tekintünk, azt mondjuk, pillanatok alatt elrepült.

Siránkoznunk kellene? Ugyan.. Inkább megállni egy pillanatra, és csendben, boldogan
visszagondolni az egészre, és kimondani:

De jó is volt krúdys diáknak lenni!
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12. D

„A jövő ijesztő, de nem mehetsz vissza csak azért a múltba, mert azt már ismered.”

... Próbálom kitalálni, hogy mit kell ilyenkor írni, mondani… Gondolom, azt várják tőlem,
hogy érzelmes perceket osszak meg Önökkel, melyeken könnyeiket törölgetik zsebkendőikkel,
vagy bepillantást engedjek egy-két kínos vagy botrányos incidensbe, kulisszatitkokat fecsegjek
ki a híres-hírhedt osztályról. Talán csak valamilyen szentimentális idézet reményében olvassák e
sorokat. (Mivel ez kötelező, ígérem most sem fog elmaradni.) Esetleg az eddigieket egyben, egy
szép egész csomagként tárolva. Igen, egy csomag, egy egész, kerek… kerek egész. Ez volt a krú-
dys 6 év számunkra, azt hiszem.

Vicces! Néha, besétálsz egy új helyre, és az az érzésed támad, hogy pontosan ott vagy, ahol len-
ned kell. Ilyen volt belépni első nap a Krúdyba. Aprók voltunk a sok, nagy „gimis” között, hátul-
gombolós elveszett gyerekek, akiket mindenki kielőzött a sorban ebédnél, de mégis éreztük, hogy
itt a helyünk, nekünk itt nagyon jó lesz. Megkaptuk a legaranyosabb „pótanyut” a világon, Ofőt,
aki mindent megtett értünk: tanított, oltalmazott, elvitt minket szórakozni, művelődni, kirándulni,
ápolta a lelkünket, és támogatott minket sikereink elérésében.Az évek során a létszámmal együtt,
az összetartás is nőtt: idegenekből barátok lettek, barátokból még jobb barátok, ahogy az lenni szo-
kott. 6 év hosszú idő, együtt nőttünk fel, eddigi életünk egyharmadát e falak között töltöttük, krú-
dys diákok voltunk, egymás társai voltunk. Fel lehetne itt sorolni pillanatokat, beszólásokat, kö-
zös élményeket, de talán az egész évkönyv sem lenne elég hozzá. És ezek nem is erre a lapra tar-
toznak, nem Önöknek szólnak. Mi emlékezünk, a végzős osztály. Minden alkalommal, amikor
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összefutunk az utcán, amikor osztálytalálkozót szervezünk minden egyes külön töltött hónapban
(akár többször is), amikor látjuk egymás sikereit az interneten, amikor felhívjuk egymást egy ne-
héz vizsga után, és amikor kétségbeesetten ülünk egy pohár sör előtt a jövőn merengve…

Szentimentalizmus: pipa. Emlékezés: pipa. Mi maradt még? Azt hiszem kellően merengő
hangvételt sikerült megütnöm, volt egy-két szép szóvirág, világbéke. Elégedett vagyok. Elége-
dettek lehetünk azzal, akik vagyunk, akikké a Krúdy nélkül sose lehettünk volna, akik ebben az is-
kolában és osztályban, szüleik mellett Osztályfőnökük lelkes gondoskodásával nőttek fel. És
Önök? Azt hiszem Önök is elégedettek lehetnek, hogy a végzős osztály viszi a hírt: Örökké krú-
dys diák vagyok, de nem üldögélek a kikötőben!

Ahá, megvan! Kimaradt az útravaló, a mindent összefoglaló, 6 évet felölelő, de mégis frap-
páns, lehetőleg szépirodalmi idézet. Önök kérték:

„Agyő, bús furcsaságok éve,
Tőlünk nem kapsz elégiát,
Mi már megszereztünk magunknak
Egy csöpp kis filozófiát:
Valahogy csak lesz, hisz sehogy sem
– Úgy mondják – nem volt még soha…”

Márki Anett Neszta

FELEMELŐ PILLANATOK
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A KRÚDY MŰHELYÉBEN

Összehasonlító elemzés

Vesse össze a két költeményben a múlt, az ifjúkor értékelését, valamint a múltat idéző költői
helyzet, magatartás szerepét! Elemzésében térjen ki a hasonló hangnemnek (műfajnak, verstípus-
nak), motívumoknak, fogalmaknak az értelmezésére, jellemzőire, illetve a címeknek a magyará-
zatára is! (ABerzsenyi-vershez tartozó szómagyarázatokat lásd a következő oldalon.)

ÉRETTSÉGI DOLGOZATOK

Berzsenyi Dániel: Életfilozófia

Én is örömre születtem
Arkádia berkében,
Rózsapárnán szenderegtem
Cypris ambrás ölében.
Az aranyszázad istene
Pásztorai közé kene.

Ah, de mint az aranyvilág,
A rózsakor elrepül!
Olympusra más isten hág,
S Dodona berke dördül.
Elvirít a szép kikelet,
S véle a hesperi liget.

Az enyém is elvirult már!
Pályám vége közelít;
Hol a gigászi Örök vár,
S chaoszában elmerít,
Mint egy cseppet az óceán,
Mint egy sóhajtást az orkán.

Légyen álom, légyen bíró,
Bátran megyek elébe,
Mint egy elfáradt utazó
A vadon enyhelyébe.
Mert ha bíró: nem furdal vád,
Mert ha álom: nyugalmat ád.

Ember voltam, csak gyarlóság
Létem fényes bélyege,
Ha virtusom nem hiúság,
Forró vérem melege,
Ha szívem nemesebben vert:
Önmagában méltó bért nyert.

Arany János: Visszatekintés

Én is éltem... vagy nem élet
Születésen kezdeni,
És egynehány tized évet
Jól-rosszul leküzdeni?
Én is éltem... az a sajka
Engem is hányt, ringatott,
Melyen kiteszi a dajka
A csecsemő magzatot.

Első nap is oly borultan
Hajola reám az ég!
S hogy nevetni megtanultam,
Sírni immár jól tudék;
Sohase birám teljébe'
Örömeim poharát;
Az ifjuság szép kertébe
Vas korláton néztem át.

Félve nyúltam egyszer-máskor
Egy rózsát szakasztani:
Késő volt – a rázkodáskor
Mind lehulltak szirmai.
Keresém a boldogságot,
Egy nem ismert idegent:
Jártam érte a világot –
S kerülém ha megjelent.

Vágytam a függetlenségre,
Mégis hordám láncomat,
Nehogy a küzdés elvégre
Súlyosbitsa sorsomat:
Mint a vadnak, mely hálóit
El ugyan nem tépheti,
De magát, míg hánykolódik,
Jobban behömpölygeti.
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Sírjak-e, hogy életemet
Jól használni nem tudtam,
S legkiesebb ösvényimet
Álmodozva folytattam?
Ha ezt újra elkezdhetném:
Ismét a múltat követném.

Az ifjúság örömeit
Lelkesedve öleltem,
De szívem szebb ösztöneit
Soha bé nem tölthettem.
Ithakám partját elértem:
S ah, hazámra nem ismértem!

Úgy éltem, hogy életemet
Visszaélni ne bánnám,
Úgy éltem, hogy életemet
Végezni ne fájlalnám;
Megcsókolgattam rózsáit,
Megizzadtam vaspályáit.

Láttam a mosolygó tavaszt,
Láttam az égető nyárt,
Láttam minden időszakaszt
S minden földi láthatárt:
Ha örök időket élnék,
Ezeknél többet nem érnék.

Tűnő éltem rövidségét
Én tehát nem siratom,
S a jövendő kétes képét
Előre nem borzadom,
Minden kornak van istene,
Nem zúgolódom ellene,
S kebelemben marasztom. (1811)

Álmaim is voltak, voltak...
Óh, én ifju álmaim!
Rég eltüntek, szétfoszoltak,
Mint köd a szél szárnyain.
Az az ábránd - elenyészett;
Az a légvár - füstgomoly;
Az a remény, az az érzet,
Az a világ - nincs sehol! –

Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:

E rámszakadt életet.
Ki veszi le vállaimról...
De megálljunk, ne, – ne még!
Súlyos a teher, de imhol
Egy sugár előttem ég.

Szende fényü szép szövetnek, -
Mely egyetlen-egy vigasz, -
Szerelemnek, szeretetnek
Holdvilága! te vagy az.
Elkisérsz-e? oh, kisérj el –
Nincs az messze – síromig;
S fátyolozd be derüs éjjel
Aki majd ott álmodik! (1852)

Berzsenyi Dánielt a romantika költőjét, a „magyar horác”-nak is nevezik, mert műveiben meg-
jelentek a Horatiusra jellemző antik motívumok, a carpe diem, avagy „ragadd meg a napot”, az
„aranyközépszer” és a sok más költő által is használt hajómotívum. Horatiushoz hasonlóan ő is
többször átgondolta és átdolgozta műveit. Szívén viselte a magyarok sorsát és bízott abban, hogy
a haza szeretetének szellemisége újra megjelenik.

Arany János a reformkor és a romantika jelentős költője. Első sikerét a Toldi című elbeszélő
költeménye hozta, amivel nem csak írói elismerést, hanem egy új barátot is szerzett, Petőfi Sándor
személyében. Jelentős szerepet vállalt az irodalmi életben, és a politikai eseményekbe is bekap-
csolódott. Jellemző volt rá a tudatos költői szerepvállalás, determináltság, még a legnehezebb
helyzetekben is.

Berzsenyi művében élete végéhez közeledve egyfajta számvetést tart, összegzi múltját.Arany
János a csalódottságát fejezi ki, a szabadságharcba vetett hit összeomlásáról, az azt követő véres
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megtorlás borzalmairól, és Herder nemzethalál víziójának megjelenéséről, amitől sokan féltek,
hogy bekövetkezik. Mindkét költő az „Én is” szavakkal és a születése emlékével indít, amivel
egyenlővé teszik magukat a többi emberrel és a többi ember sorsával. Bár mindketten a múlttal
indítanak, a két költő számára ez a múlt teljesen más hangulatú.Arany borús égként látja a múltat,
könnyekkel telinek. A sajka, vagyis hajó motívum is megjelenik, ami az életet egy hajóúthoz ha-
sonlítja, de jelképezheti Mózes csecsemőkori hánytatott utazását a veszélyes folyóban.

Berzsenyi ókori görög környezetbe helyezi születését, a gondtalan aranykorba, ez jelenti az ak-
kori boldog állapotot. A művek elégikus hangvételűek, az emberi lét változékonyságát mutatják
be.

Berzsenyi versében a második és a harmadik versszak elején szomorú sóhajok szakadnak ki a
költőből, de ez a szomorúság az élet múlandóságának szól, a tetteit elégedetten szemléli. Elfáradt
utazóhoz hasonlítja magát, aki bátran áll majd az életét elbírálók elé.Arany rabságként látja eddi-
gi életét, ezt mutatják a „láncok”, a „hánykódás” és a „háló” is. Próbált hatni az emberekre, meg-
valósítani álmait. Az álmok mindkét versben megjelentek, bár Berzsenyi számára ezek megvaló-
sultak, Arany számára a vágyak beteljesületlenek maradtak. Csalódott magában, és csalódott az
emberekben is, sorsát egynek érzi a magyarság sorsával.

Berzsenyi nem bánta meg a tetteit, úgy akart élni, hogy mikor visszanéz ne megbánással, ha-
nem megelégedéssel forduljon vissza. Beismeri a gyarló emberi természetet, de életét nemesnek
tartja, mert költői feladatait vállalva, a magyarok érdekeiért is dolgozott.

Akét versben megjelenik a rózsa motívum, ami a szépséget, teljességet szimbolizálja, de meg-
található az élet-lét, élet-hajó metaforája is. Megjelennek a múlt és a jelen, a tavasz és tél, rabság
és szabadság, álom és valóság ellentétei is. Képet kapunk a lelkes ifjúságról és a reményveszett je-
lenről.Arany versében a fény és a sötétség a múltat és a jelent, a reményveszettséget és a remény-
teljességet jelentik.

Berzsenyi életét egy csepphez az óceánban, egy sóhajtáshoz hasonlítja az orkánhoz képest,
ezek a metaforák mutatják az emberi lét múlandóságát, az ember eltörpül a világ történéseiben.
Ugyanakkor az emberi lét fontos szerepét is bemutatja, mert mi az óceán, ha nem cseppek összes-
sége?

Verse végén látja, sejti a jövő borzalmait, tragédiáit, bizonytalan képét, de minden kornak meg-
van a keresztje és az embereknek azt kell viselni, ami rájuk van kiosztva.

Önmagát Odüsszeusszal hozza párhuzamba, aki a küzdelmes utazás után végre hazatért.
Arany bús visszatekintése végén megálljt parancsol elkeseredésének, a sötétség után megjelenik
a fény, ami a szeretteit jelképezi. Felvillan a Hold is, ami az élet csalfaságát, kiszámíthatatlansá-
gát, Teliholdként pedig a teljességét mutatja.Az „Életfilozófia” cím Berzsenyi költői hitvallását is
magába foglalja, hiszen a versben megjelennek a Horatius-i motívumok, és a sztoikus belenyug-
vás, a múlandóság elfogadása is. Szerinte nem kell mindig arra törekednünk, hogy teljesen „ki-
használjuk” az életet, még ha nem is teljesül minden álmunk, az a fontos, hogy a saját ösvénye-
inket kövessük.

Arany visszatekint eddigi életére, bár nem áll nagyon közel a halálhoz, életének olyan szaka-
szához ért, ahol úgy gondolta, szükséges a számvetés.

Aköltők életfilozófiáját példaként tekinthetjük, hiszen a nehézségekben való helytállás, a ma-
gyarok sorsáért való aggodalom és a reménytelki jövőkép méltó vonásai egy tisztességes, erköl-
csös embernek.

Méhész Réka 12.B
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Korunkban terjed egy olyan mozgalom, amely igyekszik a kapkodó, türelmetlen élet-
móddal szembeszegülve az olvasásban is lelassítani a tempót. Ez a lassú olvasás (slow
reading) mozgalma. Követői ragaszkodnak ahhoz, hogy elegendő időt szánjanak az irodal-
mi művek olvasására. Mit gondol a lassú olvasás mozgalmáról? Fejtse ki véleményét, érvel-
jen a lassú olvasás mellett vagy ellene! Kifejtésében vegye figyelembe Márai Sándor idézett
gondolatát, és hivatkozzon saját olvasmányélményeire is! Legalább 2-3 példát említsen!

Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te ol-
vass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyo-
mokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán el-
mulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében.

Márai Sándor: 42. Az olvasásról. Füveskönyv (részlet) Forrás: Márai Sándor: Füveskönyv.
42. Az olvasásról. 36. o. Helikon Kiadó, 1997.

Napjaink rohanó világára jellemző, hogy az emberek időhiányban szenvednek, csak nehezen
találnak alkalmat szórakoztató tevékenységekre. A tudomány és a technológiák fejlődésével az
irodalom, mint kikapcsolódási eszköz egyre veszített jelentőségéből, hiszen megjelentek az inter-
aktívabb formák, mint a számítógép, televízió.Atársadalom számára elfogadottá vált, hogy a fia-
talok gyakran csak a kötelező olvasmányokba pillantanak bele, de ha tehetik, könyvet sem vesz-
nek a kezükbe. Csak egy kis réteg az, aki élvezetből olvas, közülük is sokaknak nincs elég idejük
ennek odafigyelő, értő módjára, pedig a szépirodalom által rengeteg hasznos tanulságra találha-
tunk, melyek formálják és fejlesztik a világképünket, segítenek életutunk meghatározásában.

Márai Sándor szavait alapul véve vizsgálhatjuk az emberek viszonyulását a könyvekhez. Sok
esetben élvezetes „minden szót egymás után” végigbogarászni, azonban ez időnként erőfeszíté-
seket igényelhet. Például Homérosz Odüsszeia című eposzában a tájleírások, visszatekintések he-
lyenként unalmasnak, feleslegesnek tűnhetnek. Bár segítenek elképzelni a főhős kalandjainak
helyszíneit, mégis az olvasó elsősorban a cselekmény kibontakozását várja, Odüsszeusz sorsát és
hazakerülését. Ugyanakkor a nem eléggé alapos tanulmányozás eredménye lehet, hogy elszalasz-
tunk egy lényeges momentumot, mely a főszereplő jellemfejlődéséhez hozzájárult.Abátor ügyes
férfi mer gondolkodni, a Kr. e. VIII. századi felfogást tükrözi, amikor az arisztokrácia veszített je-
lentőségéből, megerősödött a démosz. Odüsszeusz legyőzi a kérőket, eltűri a megaláztatást, általa
győz a józan ész. Amű végigolvasása több tanulsággal jár és segíti a történelmi ismeretek kibőví-
tését, bizonyítását.

A hőskölteményeken kívül a drámákat is megéri alaposan, lassan olvasni, hiszen csak így de-
rül fény az összes konfliktusra, viszályra, így válik világossá az eseménysor. Shakespeare Rómeó
és Júlia című műve ennek jó példája, hiszen egy-egy apró részletből, párbeszédből tudunk követ-
keztetni a történet néhány mozzanatára. Hiába nézi meg valaki színházban vagy televízióban a fel-
dolgozást, az eredeti művet semmi sem pótolhatja. Nem szabad kapkodni, át kell élni és el kell kép-
zelni a feszült párbajt Mercutio és Tybalt között, a két család folyamatos, értelmetlen szemben-
állását, a szerelmesek tragédiáját. Csak ezáltal tudjuk felismerni az események súlyát.

A lassú olvasás mozgalma hasznos jelenség, az irodalomkedvelők tartozhatnak valahová,
érezhetik, hogy nincsenek egyedül törekvéseikkel, aggályaikkal, melyek népszerűsítése fontos
feladat. Jókai Az arany ember című regényét számtalan élethelyzetre tudjuk alkalmazni. Izgal-
mas, sejtelmes és érdekes a mű, a szereplők jellemvonásai a mai korban is gyakran megjelennek.
Tímár ráébred, hogy a pénznél fontosabb a boldogság, a hazug embert végül legyőzi az igazság és
nem érdemes visszaélni a hűséggel. Athalie az irigység, megvetés, maipuláció képviselője, akit
utolér a sors.ASenki szigetének leírása pedig békés környezetet sugall, az olvasót kellemes érzés
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tölti el, miközben elképzeli az idilli helyzetet. Ez a mai stresszes világban sokat segíthet, hogy el-
felejtsük mindennapi teendőinket, átadjuk magunkat a nyugalomnak.

Az alapos olvasás a megértésben is fontos, például Móricz Zsigmond Rokonok című regényé-
ben. Márai szavainak alkalmazására ez a mű is tökéletes.Akorrupció és az érdekek bonyolult szö-
vevényében csak úgy tudunk eligazodni, ha olvasunk „látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezet-
nek”. Zsarátnok városát alkalmatlan emberek irányítják, akik csak azért kerültek pozíciójukba,
mert hajlandóak eltitkolni a sok törvénytelenséget és az ürügy a „rokonság”, hiszen minden em-
ber között fellelhető egy közös családi ág. A könyv rávilágít a társadalom hibáira, melyek napja-
inkban szintén gyakran előkerülnek. A regény lassú olvasása rámutat olyan problémákra, melyek
segítenek minket a jelen kori politika és az érdekek világának megismerésében.

Időnként maga az író szólítja fel az olvasót az értő olvasásra, ahogy ezt Örkény is tette. Egy per-
ces novelláihoz mellékelt egy használati utasítást, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy nem
kell megijedni, ha nem jövünk rá azonnal egy mű átfutása után az igazi tartalmára, mert mindenki
megtalálhatja a saját értelmezési módját, ami többszöri tanulmányozás eredménye. Ezek a rövid
alkotások általában kedveltek, hiszen csupán pár percet igényelnek, mégis elgondolkodtatnak.
Így Örkény kreatív írói művészetével jelentős mértékben hozzájárult a mozgalomhoz.

Manapság az embereket sokféle negatív hatás éri, a média nem mindig a valóságot tükrözi.Ah-
hoz, hogy minél jobban, értékesebben tudjuk élni az életünket, nem elegendőek saját tapasztala-
taink, olvasás élményeinkre is támaszkodhatunk, melyek szinte az összes helyzetre példával tud-
nak szolgálni. Ezáltal felismerhetünk olyan eseteket, amikre magunktól nem gondoltunk volna és
alkalmazhatunk olyan megoldásokat – a könyvek szereplőinek hibáiból okulva – melyek boldo-
gabbá, kiegyensúlyozottabbá és élvezetesebbé tehetik létezésünket.Alassú olvasás egy lehetőség
a fejlődésre, ezért érdemes rá időt szakítani, átadni magunkat a képzelet világának, ahogy az idé-
zet kezdete is szól: „Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni.”

Borsodi Borbála 12.B
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A tavasznak már kopognia kéne
Az ablakon, de biztos nem vérbe
Fagyva állnék
E bús napon. Ez a nap fáj,
A többi meg csak árnyék.

Lassan épp egy éve le vagyok fűzve
Könyvek lapjaiba száműzve,
Rideg idegen, ahogy
Élek most büszkeséget fogadva,
S így nem érlek el valahogy.

Te is így élsz asszem
A büszkeséged, az sem
Kisebb az enyémnél.
Ezért nem működünk.
Nem lépek félve, hogy te hamarabb lelépnél.

Nem lépek, de te sem ólálkodsz.
Maradunk a sötétben. Majd hozzászoksz.
Nem muszáj menned,
Jól el leszünk itt ketten, feketén,
Megnyugodhatsz, semmit sem kell tenned

Maradsz a homályban, így
Maradok hát én is víg
Táncot járva állunk
Sötétben, de boldogan,
Tapintva, mert látni semmit sem látunk.

Márton Hanna

Hozzászoksz
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Komlóssy Eszter Tekla

Színház

Tudod én csak azt várom,
Hogy rohanj, vagy táncolj, vagy
Ugrálj, vagy üvölts, bánom
Is én, mások mit gondolnak,
De nem látom, kicsit sem,
Hogy élnél. Magukba zárnak
A szavak, a szemedben
Céltalan keringve várnak
A pontok, te meg simán
Csak közhelyek mögé bújsz.
Nem kell, tényleg, igazán,
Hogy másképp legyen. Középút
Úgy sincs, csak ne lennél
Ilyen rohadtul közömbös.
Elhiheted, szeretnék
Én is valami közönyös
Távlatból lenézni ránk.
Úgyis mindig csak játszunk;
Én téged, te valaki mást,
Aztán meg, ha ránk unt
A közönség, rímekbe
Takarózunk. Hátha majd
Tétova versekbe
Öltöztetve megmarad
Belőlünk is valami.
Még csak az sem kell, hogy szép
Legyen. Ezen tényleg nincs mit
Sajnálni, mert hazudnék,
Ha azt mondanám, nem
Számítottam rá. Tényleg
Nem tudom, miért remélem,
Hogy talán az is elég lesz,
Ha próbálok a hangod
Mögé látni, míg egyszer
Az álarc mögött valahogy
Találkoznunk nem kell.

A KRÚDY MŰHELYÉBEN
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Lengyel Dorka

Elvont játék

Te titok vagy,
Engem falra festenek.
Háborús közönnyel
Kergetünk terveket,
Pedig hideg a kezed,
Szemedben fürdök,
Engedj át magadon,
aztán eltűnök.
Hagyd, hogy fázzak és
Ne akard, hogy jobb legyen
Vagy folyj úgy belém,
Mint gyönyörű gyötrelem,
Ahogy dallam szivárog
Lassan a lelkedbe,
Fagyos, mint a tenger
Es tűzforró egyszerre,
Úgy formálsz belülről,
Csiszolod az éleket,
Éget, de hagyom:
Szenvedjek életet,
És szenvedjek sorsot is.
Lélegezzem füstöd,
És értselek akkor is,
Ha rájövök, hogy mi vagy;
Csipke ingem szélén,
Selyem- simul a bőrre,
Összhang minden végén,
S csak monoton körbe
Járunk, vagy rohanunk,
Elvont a játék…

Szememről a festék
Ében csíkot rajzol,
Művész az értelem:
Akkor él, ha hajszol.
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Kassai József

Harmatos fűszál

A fűben fekszünk, mint két apró játékszer.
Fejünk fölött a fák, s ez jut eszünkbe.
Cipőfűzőink, melyeket kötöttük ezerszer,
Henyélnek csak, nem feszülnek,
Fémvégeik szélén, egy-egy harmatcsepp pihen meg.
Csönd honol, a természet szolgálja.
Nem lábatlankodik, hisz neki is barátja.
Négy hang azonban hallatszik kitartva.
A te és én szuszogása, s szívdobogása.
Kezed lassan útnak indul,
Elsodorva harmatcseppek egész seregét.
Halad, szinte siklik, s szótlanul ér célt.
A jéghideg érintésben egy fűszál könyörög az életért.
Mint jéghideg napsütés, borzongatta testem.
Felszántotta karom, vénám, s erem.
Tenyerem már az eget lesi,
S kezed benne pihen.
Pillanat ez, de nem sima.
Hanem tudod, azaz: „A pillanat” fajta.
Ez azonban nem jut eszünkbe, s nem is szabad.
Rövid a pillanatnyi idő,
S ez nem a gondolatokra marad.
Összefonódnak az ujjak, fészket képezve.
Talán azért, hogy a pillanatot őrizze.
Az azonban furfangos, kiszökik, s elszáll.
Itt hagyva lent két szerető gyámját.
Ők már viszont nem siratják,
Hisz boldogok, mert megtalálták.

A KRÚDY MŰHELYÉBEN
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Timári Dávid

Kételyekkel teli

Körülzárva bennrekedtem,
Nem maradt más, csak emlékem.
Újra átélni e kényszer alatt,
Rádöbbent, hogy mi is maradt.

Arra vágyom, mi lehetetlen,
Mégis az kell, én érzem.
Harca kelek hát érte,
De vajon megéri-e mindezt?

E gondolat ostromolja agyam,
Szenvednem kell e nyomás alatt.
Megrémiszt ez az ismerős alak,
Ha a leplet végre lerántja.

Sok kín, s gyötrelem,
Nem más, mint szerelem.
Félelem, kétely, düh, s harag,
Szólnak, mint a déli harang.

Fejembe vág, mint a villám,
Hogy ez megtörténik újra.
Ismét és újra, ismét és újra.
Bennem már csak ez jár.
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A KRÚDY MŰHELYÉBEN

Kertész Boglárka

Autofóbia

Az éjszaka leple alatt sírtam utánad.
Lehunytam szemeim és mint a patak,
Úgy folytak arcomon könnyeim.
Esztelenül, fejvesztve könnyeztem utánad.

Szívemnek úgy fájt, hogy elmentél.
Nem mondtad, hogy menned kell.
Szó nélkül tetted. Miért? Nem tudom.
Összepakoltál s csendesen elmentél.

Itt hagytál, e sötét s zord világban.
Még csak el sem köszöntél.
A szívem összetört. Te voltál.
Egyedül hagytál, egy ijesztő világban.

Azon a helyen, hol tudod: egyedül félek.
Emberek, árnyak, harcok, vágyak.
Egyedül nem megy, csak elesek.
Az arcok, a hangok, a fények, ezektől félek.
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A KRÚDY MŰHELYÉBEN

Majláth Ákos

Nagyapám szerint

Nagyapám szerint
Ne legyek semmi különleges,
Épp elég ha ember leszek,
Ha élve szeretnek,
Majd szeretve halok meg.
Nagyapám szerint érdekes
Dolog a költői lételem,
Hogy szavakat rímelnek,
Rímeket szavalnak.
Nagyapám szerint
Különbség van aközött,
Hogy nem tudom ,
Vagy csak nem akarom,
Illetve hogy misebor
Vagy bikavér mellett
Mondod : örökre.
Nagyapám mindig a hátán
Vitt, s remélte, hátha
Egyszer sokra viszem,
S akkor sem fordítok hátat
A helynek, hová születtem.
Nagyapám szerint
Csak akkor beszélj politikáról,
Ha nagyon verekedni szeretnél.
Szerinte a fegyvereket, háborút
Mélyre el kell temetni.
Nagyapám szerint
A sors pont olyan, akár
Az eső : csak jön, elé nem,

Csak alá tudsz majd állni.
Nagyapám szerint ideje
Van minden embernek,
Életnek, halálnak,
Ideje a diófa alatti pihenésnek,
Ideje a verejtékes munkának,
Ideje a szerelemnek,
Ideje a megcsalásnak,
Ideje a boldogságnak,
Ideje a pálinkának.
Időm ha volt is, nem engedte,
Hogy élete könyvét átolvassam,
Csak mint összecsapott olvasónaplót,
Mert néhány orvos szerint
Elég ideje volt élnie,
S ennyi kín után meghalni
Is éppen ideje volt.
Nagyapa szerint
Van isten ebben a világban,
Akárcsak néhány jó ember.
Nagyapa szerint,
Hogy ki gazdag és ki szegény,
Az utolsó percben dől el.
Ideje van mindennek,
Az emlékezésnek, felejtésnek,
Az írásnak, lapok égetésének,
Az eldobott kőnek, míg le nem esik,
A szavaknak, míg ki nem mondják,
Ideje mindennek, egy ideig – óráig
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Tudom, hogy én csak egy csavar vagyok a gépezetből,
De nem csak nekem van elegem ebből,
Ezért lehet, hogy most egy porszem többet ér,
És nem érdekel, ha valaki ezért végig mér.

Mert inkább leszek kicsiny akadály az elnyomás ellen,
Mint, hogy segítsek neki magammal szemben,
Ezért nem leszek többé eltiport eszme,
Egy felsőbb hatalom által a porba veszve.

Nem leszek báb más kezében,
Nem leszek gonoszt eltűrő végtelen szégyen,
Inkább leszek az egyetlen porszem,
A hatalmas gépezetben.

Majd ha mindennek vége,
Akkor nézz fel az égre,
És ha egy hullócsillag száll ott éppen,
Kívánj te is valamit a Szabadság nevében.

A KRÚDY MŰHELYÉBEN

Bodnár Tamás

A szabadság nevében
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GIMNÁZIUM

DOLGOZÓI ÉS TANULÓI

A 2013/2014-ES TANÉVBEN
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Tantestület

Ákos
Zsuzsanna
matematika-

fizika-filozófia

Farkas
István

testnevelés

Konczné
Végh Leona

matematika-fizika

Bányai
Zoltán

magyar-történelem

Dr. Bugarin-
Horváth

Andrásné
francia-német

Bereczki
Szilveszterné

német

Bérczes
Gergely

rajz és
vizuális kultúra

Botrágyi
Tibor

matematika-
informatika

Kovács
Tibor

testnevelés

Marcsekné
Turcsán
Krisztina

német-francia

Keresztessyné
Takács Mária

matematika-
számítástechnika

Koncz
István

matematika-fizika-
számítástechnika

Chriszt Gyula
ig.

fizika-kémia

Dr. Tóthné
Kéner Beatrix

ig.h.
magyar-történelem

Kakuk
László Antalné

ig.h.
angol

Gergely
Tibor

biológia-földrajz-
számítástechnika

Kajatin
Béla

angol-orosz

Oláh
Krisztina
kémia-fizika

Dr. Onderné
Szilágyi Tímea
magyar-történelem

Paluskáné
Muri Erika
matematika-

fizika

Polyákné
Tóth Nóra
magyar-német

Páll
Csilla
magyar-

történelem

Fülöp
Attiláné

magyar-etika

Hegyiné
Zsíros Csilla

magyar

Jósvainé
Harsányi Ágnes

könyvtár

Mihályi
Levente

magyar-etika

Némethné
Horváth
Gabriella

biológia-kémia
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Tantestület

Külső óraadó

Tibáné
Molnár Ágnes

francia

Tömösváry
Judit
angol

Varga
Szilveszter

matematika-fizika

Vámosi
Edina

német-holland

Vass
Mihályné

angol

Király
Tibor

rendszergazda

Vass
Zoltán

matematika-
fizika

Veczánné
Debróczki Edit

német

Bodnár
János Kristóf

filozófia

Szilágyi
Szilárd

ének

Tar
Ferenc

történelem-
földrajz

Szerényi
Róbert

történelem-földrajz

Rák
Tiborné

angol

Sallai
Judit

biológia-
földrajz

Prokob
Ildikó
magyar-

történelem

Sipos
Ádám

matematika-
fizika

Varga-Csoba
Erika

testnevelés



171

Gazdasági és technikai dolgozók

Gondnokság

Titkárság

Aranyos
Zoltán

Berecz
Lászlóné

Bodnár
Istvánné

Dóka
Jánosné

Horváthné
Venczel Ibolya

Nádasy
Csaba

Prokainé
Görömbei

Márta

Stekler
Istvánné

Büfé

Holes
János

karbantartó

Szűcs
Jánosné

Majoros
Attiláné

Patai
Mihályné

Konyha

Lajtiné
Szilágyi Ildikó

vezető

Péter
Sándorné

Czinéné
Betléri Katalin

Pataki
Miklós

Vanczák
Lászlóné

Zsigó
Istvánné

Várnagy
Józsefné

Várnagy
Zoltán

Petrilla
Árpádné
gazdasági
ügyintéző
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Bartha
Ádám

Berecz
Dávid

Dancsiskó
Eszter Anikó

Csatlós
Péter

Gönczi
Martin

Hacsa
Martin

Házi
Petra

Hegyi
Virág

Hekman
Martin

Iván
Benjamin

Jászai
Márkó Róbert

Jeles
Áron

Jenei
Regina

Jescheta
Balázs

Juhász
Maja Lilla

Karászi
Botond

Boldizsár

Káré
Dávid Tamás

Kassai
Kamilla

Kazicsku
Máté

Kelemen
Lilla Cecília

Kiss
Hanna

Kiss
Loránd

Kovács
Eszter

Kvancz
Balázs

Majoros
Viktória

Mohácsi
Ármin

Pataki
Lilla

Paulik
Bence

Péli-Toóth
Lili

Perinecz
Kitti

Pólya
Mátyás Dániel

Seprenyi
Milán Olivér

Sziky
Netta

Szabó
Eszter

Szabó
Lilla

Takács
Rebeka Virág

Tóth
Gergely

Zombor
Márton

7.d Osztályfőnök: Paluskáné Muri Erika
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Balázs
Vince

Balku
Nóra Beáta

Balogh
Béla Bendegúz

Buskó
Csenge

Czakó
Áron

Czobor
Árpád

Csikós
Adrienn

Domokos
Dóra

Fábián
Dóra

Fan
Min Jié

Farkas
Sándor Dániel

Forró
Péter Pál

Gaál
Benedek

Gresó
Krisztina

Gyüre
Fruzsina
Dorottya

Harsányi
Benedek

Hidas
Réka Emma

Jenei
Noémi

Juhász
Levente

Karsai
István

Kiss
Dorottya

Kiss
Kende

Csongor

Kiss
Márton

Konrád
Kíra

Lengyel
Levente Lajos

Lévai
Roxána Emese

Litvai
Kíra

Lukács
Bence

Magyari
Mátyás
Áron

Mikola
Szilárd

Molnár
Tamás

Nagy
Erik Attila

Petróczy
Dániel Ákos

Pollák
Balázs István

Radvánszki
Ronett

Seregi
Boglárka Márta

Tóth
Ákos

Tóth
Orsolya Sára

Balázs
Vince

Balku
Nóra Beáta

Balogh
Béla Bendegúz

Buskó
Csenge

Czakó
Áron

Czobor
Árpád

Csikós
Adrienn

Domokos
Dóra

Fábián
Dóra

Fan
Min Jié

Farkas
Sándor Dániel

Forró
Péter Pál

Gaál
Benedek

Gresó
Krisztina

Gyüre
Fruzsina
Dorottya

Harsányi
Benedek

Hidas
Réka Emma

Jenei
Noémi

Juhász
Levente

Karsai
István

Kiss
Dorottya

Kiss
Kende

Csongor

Kiss
Márton

Konrád
Kíra

Lengyel
Levente Lajos

Lévai
Roxána Emese

Litvai
Kíra

Lukács
Bence

Magyari
Mátyás
Áron

Mikola
Szilárd

Molnár
Tamás

Nagy
Erik Attila

Petróczy
Dániel Ákos

Pollák
Balázs István

Radvánszki
Ronett

Seregi
Boglárka Márta

Tóth
Ákos

Tóth
Orsolya Sára

8.d Osztályfőnök: Bányai Zoltán
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Balázs
István

Balogh
Veronika Boglárka

Bányai
Kristóf

Batta
Bence

Bazsó
Márton

Debreceni
Zsombor

Domokos
Péter

Éles
Levente

Gazdag
Tamás

Gebri
Tünde

Hegyes
Andrea

Horváth
Balázs

Ignéczi
Orsolya

Illés
Zsolt

Jászai
Tamás

Kalotai
Gergő

Kelemen
Ádám Zsolt

Kiss
Virág

Komoróczy
Ádám

Kőrösi
Diána

Kubovics
Bálint

Laki
Balázs

László
Péter

Lengyel
Letícia

Lippai
Tivadar

Magyar
Fanni

Meglécz
Péter

Pénzes
Martin

Sum
Csaba

Tóth
Alexandra

Tóth
Bence

Turóczy
Dániel

Zsolt
Róbert Károly

9.A Osztályfőnök: Koncz István
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Bálint
Orsolya

Baltigh
Rozina

Bányik
Nikolett

Baranyi
Noémi

Barkó
József

Béres
Barbara

Földvári
Csaba

Hudák
Gabriella

Jávor
Dorina

Kántor
Petra

Kató
Léna

Kovács
Andrea Éva

Kovács
Fruzsina

Kovács
Kinga

Kulcsár
Máté Lajos

Leskó
Péter Álmos

Lévai
Attila Gergely

Major
Lilla

Márczi
Levente
Zoltán

Molnár
Andrea

Müller
Melinda

Nagy
Péter

Nyitrai
Kitti

Pesta
Judit

Pristyák
Petra

Sarkadi
Mária

Simon
Bendegúz

Spák
Csaba

Szakos
Fanni

Szarka
Eszter

Szerényi
Zoltán

Szőllősi
Betti

Takács
Félix

Takács
Laura

Tarek
Terézia Hyatt

Vaskó
András

9.B Osztályfőnök: Vass Mihályné
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9.C Osztályfőnök: Konczné Végh Leona

Agárdy
Vilmos

Bárány
Csenge

Báthory
Dóra

Cserpák
Vanda

Egri-Kiss
Gréta

Fabók
Luca

Farkas
Fanni

Gergely
Ákos

Gönczi
Rebeka Kinga

Katona
Réka

Kerecsen
Eszter

Király
Anna

Kis
Ivett Bernadett

Kozák
Tamás Attila

Kun
Ábel

László
Panna

Listván
Zsuzsanna

Lucskai
Klaudia

Maczali
Stella

Magyar
Zsófia Anna

Matyasovszki
Kristóf

Maxin
Benjámin

Dániel

Murguly
Regina

Nádasdi
Réka

Nagy
Máté Tibor

Nagy
Renáta

Németh
Henrietta

Paulik
Dominik

Pénzes
Marcell

Preczner
Roland

Ruzsa
Botond

Szakács
Regina

Takács
Tamara

Tóth
Gábor

Tóth
Miklós

Vattai
József

Zsiros
Tamás
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Osztályfőnök: Sallai Judit

Balla
Tímea

Balogh
Ágnes

Balogh
Zsuzsanna Zsófia

Bodnár
Tamás

Czurkó
Natália

Délceg
Petra

Magdolna

Diczkó
Dalma

Dobos
Kristóf

Maximilián

Dudás
László Bence

Farkas
Dalma

Hadi
Orsolya

Hegymegi
Bence

Holik
Blanka

Hornyák
Balázs Lajos

Horváth
Vivien

Huncsik
Zsófia

Kabács
Dóra Emese

Kemenes
Gréta

Koháry
Patrik

Lipcsei
Bence

Major
Dóra

Márkus
Ferenc

Mészáros
Sándor Máté

Mulik
Amanda

Edina

Nagy
Eszter

Nagy
Gergely
Levente

Perger
Péter

Pollák
Nándor
György

Pólya
Dorottya
Boglárka

Suller
Balázs

Szuhóczky
Gábor Máté

Tar
Bíborka Csenge

Vén
Eszter Viktória

Veres
Laura

Éles
Dávid Zsolt

9.D
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Bárány
Tamás

Bihon
Róbert

Brutóczki
András

Csapó
Tamás

Debreczenszki
Péter Pál

Ferencz
Dorina

Fodor
Dániel Gábor

Forró
Nándor János

Földesi
Tamás

Harsányi
Dániel

Joó
Ádám Viktor

Kasztovszky
Tamás

Kazsuk
Nikoletta

Király
József

Komlósi
Teréz

Koroly
Okszána

Krasznai
Patrik

Kulcsár
Bianka

Mohácsi
Noémi

Molnár
Fanni Barbara

Nagy
Kristóf Máté

Nagy
Vendel

Prokai
László

Sárosi
Dávid

Sitku
Balázs

Somosi
Ádám

Szabó
Eszter

Szécsi
Evelin

Szeder
Dávid

Szigeti
Ferenc

Szolnoki
Dániel

Szűcs
Ádám

Takács
Péter István

Teski
Tamás Ferenc

10.A Osztályfőnök: Vámosi Edina

Herczku
Attila

Veres
Csaba Miklós

Volyák
Zsófia
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10.B Osztályfőnök: Gergely Tibor

Azad
Sheila Rokea

Balla
Judit Rebeka

Barnucz
Andrea

Batári
Zsófia

Bátyi
Fanni Gyöngyi

Bodnár
Boglárka

Boldizsár
Éva Bianka

Botos
Alexandra

Buzsáki
Anna Eszter

Czimer
Péter

Fabu
Ákos Norbert

Gulácsi
Levente
Frigyes

Gyöngyösi
Boldizsár

Hargitai
Péter Richárd

Hüse
Szonja

Kalapos
Dóra

Kiss
Levente

Kohut
Attila István

Kozma
Laura

Leveleki
Lívia

Leveleki
Szilvia

Majoros
Eszter

Nádudvari
Tímea Zoé

Oszlánszki
Ágnes

Papik
Vivien

Paszerbovics
Roland

Péter
Réka

Pukler
Paula

Révész
Réka Veronika

Róka
István

Szabó
Ágnes Mária

Szilágyi
Vanda Alexia

Tóth
Gergely József

Borsos
Réka Flóra

Törőcsik
Beatrix

Virág
Beatrix
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10.C Osztályfőnök: Varga Szilveszter

Antal
Asztrik

Aranyosi
Anna

Balogh
Bettina

Báthori
Eszter

Bodnár
Anikó

Czevár
István

Csaba
István

Erdei
Zsófia

Erdélyi
Áron

Garai
Georgina

Haja
Kristóf

Harman
Lilla

Kakuk
Noémi

Kálmánchey
Krisztina

Kristófi
Soma

Lukács
Zsolt

Madura
Zsuzsanna

Mércse
Tamara

Nagy
Balázs

Oláh
Stella

Orosz
Dóra Regina

Pájer
Anna

Pásztor
Antal Tibor

Pásztor
Loretta

Pató
Réka

Pethő
Jonatán

Rezsőfi
Éva Emese

Román
Bálint Márk

Sivadó
Márk

Székely
Eszter
Valéria

Szűcs
Krisztina

Tomcsik
Márton
András

Tóth
István
András

Várnagy
Levente

Vitál
Flóra

Ruszki
Tamás
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10.D Osztályfőnök: Páll Csilla

Adányi
Balázs

Bálint
Bernadett

Balogh
Petra

Balogh
Zoltán

Béres
Zsombor

Botos
Bence János

Bravics
Ákos

Csuka
Máté

Demeter
Franciska

Gresó
Eszter

Gulyás
Imre Sándor

Gyerák
Csaba

Kassai
József

Kovács
Panna

Könnyű
Máté

Lakatos
Luca

Lengyel
Dorka

Lőrincz
Bence József

Malhazjan
Dávid

Mező
Dorottya Csenge

Polyák
Balázs

Szabó
Johanna

Szilágyi
Anna

Szilágyi
Nándor

Tamás
Máté

Tisza
István

Tóth
Dániel Péter

Tóth
Vince

Zelei
Andrea

Zemenszky
Zea Flóra

Zilahi
Eszter Xénia

Zsoldos
Melinda Réka

Tóth
Tamás

Juhász
Dorottya

Páll
Jázmin
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11.A Osztályfőnök: Prokob Ildikó

Aradványi
Péter

Árva
Bence Levente

Bakos
Máté

Baksa
Dávid

Bartha
Bálint

Biró
Balázs

Bulátkó
Anna

Dalanics
Dorina

Darcsi
Georgina

Gergely
Katalin

Grünstein
Petra

Györgyi
Csaba

Hacsa
Bella

Horváth
Szilvia

Kodak
Bence Levente

Kotán
Tamás

Lakatos
Dániel

Lakatos
Dénes

Laskay
Katalin Anna

Molnár
Tibor Boldizsár

Petrikovits
Emese

Seprenyi
Martin Ádám

Solymos
Fanni

Szemán
Krisztián

Szilvai
Szabolcs

Szolnoki
Dóra

Szűcs
Gergely

Toma
Franciska

Toronyi
Ákos

Tóth
Fruzsina

Trencsényi
Boglárka Sára

Urbin
Máté

Vaskó
Vince

Zelei
Bence
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11.B Osztályfőnök: Ákos Zsuzsanna

Azad
Eszter Indira

Bajnai
Dávid

Bakács
Adorján

Baráth
Máté

Czakó
Ádám

Csatlós
Gréta

Cseszlai
Mariann

Durst
Eszter

Fan
Daniella

Hensperger
Béla

Horváth
Réka

Hubicsák
Petra

Kaponyás
Orsolya

Katona
Marcell

Komlóssy
Eszter Tekla

Krajcsovics
Petra

Kropog
Anna

László
Leon Márkó

Lekli
Roberta

Májer
Ádám

Majláth
Ákos

Majláth
Kinga

Márton
Hanna Zsófia

Máté
Dániel

Matyasovszki
Anna

Nagy
Krisztina

Oláh
Péter

Oláh
Sándor Márk

Schwegler
Gerda

Szabó
Nóra

Szigeti
Panna Rozina

Talpas
Bianka

Tamaskovics
Eszter

Tarek
Gabriella Laila

Tóth
Veronika

Várnagy
Vivien
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11.C Osztályfőnök: Botrágyi Tibor

Ábri
Melizand

Béres
Lujza

Fazekas
Balázs

File
Réka

File
Stella

Fodor
Kinga

Gacsályi
Eszter

Gingász
Anita

Herczeg
Eszter

Holp
Katalin

Horváth
Patrik Péter

Hörcsik
Zsolt Bence

Kánya
Szilárd
Rudolf

Magyar
Zoltán

Majchrovics
Fanni

Márföldi
Nóra

Marssó
Blanka

Méhész
Nóra

Mócsán
Evelin

Molnár
Balázs

Molnár
Dóra

Nagyfeő
Gábor

Németh
Roland

Onder
Fanni

Péter
Éva Csilla

Rádi
Eszter

Rausz
Roland

Sipos
Eszter Sára

Soltész
Polett

Szilágyi
Márton

Szilágyi
Zsombor Máté

Tar
Boglárka Lilla

Vajda
Máté Vajk

Zakor
Dorina



11.D Osztályfőnök: Vass Zoltán
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Ali
Nadir

Ardai
Zsuzsanna

B. Szabó
Norbert

Balogh
Vendel

Béres
Csenge Júlia

Bodzás
Áron

Farkas
Emese
Zsanett

Molnár
József

Szikora
Adrienn

Törköly
Péter Márk

Vad
Viktória Zsuzsanna

Kántor
Ágnes
Patrícia

Garamvölgyi
Ákos

Garamvölgyi
Réka

Hegedüs
Imola

Holik
Zselyke

Kardos
Tamás

Kiss
Dániel

Komjáti
Péter

Lévai
Ramóna
Eszter

Mikó
Luca

Nagy
Balázs

Onder
Vera

Perger
Imre

Sóvári
Morad

Sütő
Péter

Tímári
Dávid

Tóth
Anett Julianna

Tóth
Anna Zsófia

Szilágyi
Bernadett

Szintia

Tóth
Anna Karolina

Farkas
Panna



12.A Osztályfőnök: Szerényi Róbert

Bogár
Ádám

Csapó
Tibor

Cser
Zoltán

Darai
Tihamér

Deák
Gál László

Demcsák
Richárd

Dicső
Ágnes

Fekete
Anett

Gódor
Luca

Hajdu
Anna

Héri
Zsombor

Horváth
Bence

Illés
Fanni

Iski
Gergő

Juhász
Marcell

Kabács
Kristóf Gábor

Kántor
Patrik

Keul
Márton

Kovács
Bálint Ádám

Kovács
Virág

Maczali
Márk Zoltán

Márta
Sarolta

Nagy
Péter

Nagy
Sándor

Nagy
Tibor

Rácz
Balázs Bálint

Szabó
Tamás

Szenes
Csenge

Szitha
Albert Soma

Szokol
Hajnalka

Szurovcsák
Cintia

Tóth
Balázs

Vitál
Petra
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12.B Osztályfőnök: Bereczki Szilveszterné

Abán
Nóra

Angyal
Ádám

Balogh
László Zsolt

Barkó
Dorina

Barkó
Zsolt

Bódi
Ágota

Borsodi
Borbála

Csonka
Fruzsina

Dudás
Viktória

Farkas
Réka

Hornok
Zsolt Ince

Illés
Fruzsina

Juhász
Enikő Fanni

Kéninger
Bettina

Kovács
Fruzsina

Lippa
Enikő

Losonczi
Vivien

Málik
Bettina

Méhész
Réka Míra

Mikita
Orsolya

Miterli
Mirjam

Móricz
Dávid

Nagy
Károly

Rebenszki
Beáta

Rozsnyai
János

Siska
Regina

Suszter
Ádám

Takács
Fanni

Tamás
Róbert

Tári
Vanessza

Tóth
Edina

Tóth
Mária

Tóth
Tamás

Veres
Boglárka

Vislóczki
Dorina
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12.C Osztályfőnök: Rák Tiborné

Áfra
Ildikó

Baboss
Anett Vanda

Barsy
Bence

Bócsi
Henrietta

Bolló
Balázs

Debreceni
Anett

Farkas
Flóra

Fazekas
Bence

Földes
Bence

González
Dániel

Herpay
Kamilla Fanni

Jécsák
Mihály

Katkó
Blanka

Kókai
Sándor

Korsoveczki
Gyula

Kósa
Tamás

Kovács
Alex Gergő

Kovács
Richárd

Kovács
Tímea Evelin

Lukács
Zsófia

Makay
Martin

Nagy
Kristóf

Oláh
Enikő

Pavlovics
Vladiszlav

Plenter
Szabolcs

Puskás
Fanni

Rudokasz
Bianka

Sorosinszki
Flóra

Juhász
Zalán Miklós

Szalmás
Anikó Xénia

Székely
Roland

Szilágyi
Glória Réka

Kovács
Ádám

Török
Zsófia

Kabai
Vivien

Vida
Lívia Edit

Vinnai
Viktor
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12.D Osztályfőnök: Dr. Onderné Szilágyi Tímea

Ali
Hádi

Aranyos
János

Dauda
Péter

Kiss
Dóra

Lippai
Maja Fanni

Mikovics
Ákos

Nagy
Annamária

Pájer
Stefánia

Sajben
Erik

Sajtos
Alexandra

Sápi
Anna

Szabó
Gergő

Szilágyi
Péter Márk

Szűcs
Nóra

Tóth
Melinda Sára

Baranyi
Boglárka

Chrabák
László

Csontos
Tamás

Dezső
Dávid

Fülöp
Gergő

Hegedűs
Zsófia

Jóvári
Krisztina

Keresztessy
Gitta Petra

Könnyű
Eszter

Köröskényi
Laura

Kriston
Anna

Láposi
Viktória

Lipcsei
Ádám

Márki
Anett Neszta

Mészáros
Marcell

Mező
Dániel

Mihalik
András

Banner
Bálint

Diczkó
Zsombor

Makrai
Benedek

Vasenszki
Ádám Soma

Vén
Krisztina
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