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Régi bölcsesség egy aktuális problémára
Egy rendkívüli – sőt, páratlan – tanév van a há-
tunk mögött, ebben mindannyian megegyezhe-
tünk. A járvány miatt elmaradt a ballagás meg a 
Gombár, arról nem is beszélve, hogy március óta 
otthonról, online tanulunk. Ameddig le nem csil-
lapodik a helyzet, nincs más választásunk, mint a 
körülmények sztoikus elfogadása. De voltakép-
pen mi is a sztoicizmus, és mire tanít?
Kezdjük az alapoknál: Kitioni Zénón Kr. e. 310 kö-
rül alapította meg a sztoicizmus filozófiai iskoláját; 
az athéni Sztoa Poikilében tanította növendéke-
it, innen ered az irányzat elnevezése is (sztoa = 
oszlopcsarnok). Ez a filozófia a római korban vált 
elterjedtté, amikor gyakorlatban használható eti-
kai kérdésekre kezdtek el koncentrálni a sztoikus 
filozófusok. Továbbá kétségtelenül nagy hatása 
volt a modern kor gondolkodóira, és nagyszámú 
követője van napjainkban is.
Az irányzat elsősorban az önmérséklet fontossá-
gát hirdeti, és azt, hogy fel kell mérnünk, mi az, 
amin változtathatunk, és mi az, amin nem. Amin 
nem tudunk, azon nem érdemes szorongani, el 
kell fogadni. Amin pedig tudunk, azt változtassuk 
is meg. Ez az elképzelés az, amiért felhoztam a 
témát, hiszen tökéletesen alkalmazható a pandé-
mia idejére. El kell fogadnunk, hogy csak ritkán 
hagyhatjuk el az otthonunkat, hogy a sok mun-
ka, amit beleöltünk a Gombár előadásunkba, a 
buzogány koreográfia megtanulásba, sajnos el-
veszett, és nem tehetünk ellene semmit. Ugyan-
akkor foglalkoznunk kell azzal, hogyan birkózunk 
meg ezzel a kellemetlen helyzettel, hogyan ne 
unjuk halálra magunkat, vagy ne buggyanjunk 
meg a barátaink nélkül.

Úgy tűnik, hogy valóban egyre többen fordulnak 
a sztoicizmus felé ezekben az időkben. A Pengu-
in Random House könyvkiadó szerint jelentősen 
nőtt az igény az irányzat két legmeghatározóbb 
műve, névlegesen Marcus Aurelius (római csá-
szár) Elmélkedések és Seneca (római drámaíró) 
Erkölcsi levelek című művei iránt. Az előbbiből 
28%-kal, míg az utóbbiból 42%-kal többet adtak 
el 2020 első negyedévében, mint tavaly. Így min-
denkinek tudom ajánlani, hogy esetleg olvasson 
bele ezekbe az online is elérhető művekbe. Ki 
tudja, lehet, tanulunk belőle valamit, segít átvé-
szelni ezt a kellemetlen időszakot.
Egy másik kulcsfontosságú pont a sztoicizmusban 
a megbékélés az elmúlással, ami szintén aktuális 
lehet – és nem, nem morbid okokból, hanem az 
Árpád Lapok idei utolsó kiadásának, és még fon-
tosabban egy újabb iskolaév végének szempont-
jából. Végül Marcus Aurelius szavaival búcsúzom, 
melyek véleményem szerint jól összefoglalják a 
lényeget:
„Ha megkísértenek a kellemetlenségek, ha elfog 
a düh vagy felháborodás, akkor igyekezz me-
nekülni saját magad elől, és ne engedd, hogy a 
pillanatnyi benyomás eluralkodjék rajtad, mert 
különben könnyen elveszítheted önuralmadat. 
Mennél inkább gyakoroljuk azt, hogy akaraterőnk 
segítségével visszanyerjük lelki nyugalmunkat, 
annál erősebb lesz bennünk az a képesség, hogy 
ezt a nyugalmat megőrizzük.”
Köszönjük, hogy idén is olvastatok!

Forgács Bálint (11.d)
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Pályázat
Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelenleg 2. oldali 
vezércikkének megírására a következő tanévre. 
Pályázni lehet egy elképzelt vezércikkel, a cikk 
szokásos terjedelmében, akár fiktív eseményeket 
felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és stílusele-
meit meg lehet változtatni. A pályázatokat elekt-
ronikus formában várjuk június 30-ig az arpadla-
pok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 20 ezer Ft ösztöndíjban ré-
szesül, és egy tanéven (6 lapszám) keresztül írhat-
ja az újság második oldalát.
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A hónap fotója
Vigyázat, mozog!!

KÉP-MÁS
Áprilisi számunkban megjelent képünkön egy színes 
lépcsőjáró volt látható (és tévesen tüntettük fel a fotó 

készítőjét, aki valójában Jánosi Panna volt).
Hát ez mi lehet?

fotó: Ilyés Margit (9.a)

KI EZ?
Az előző számunkban megjelent képünkön Kézér Ildikó 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

fotó: internet
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat! 



Kérdezd másként
Gyimesi Róbert igazgató tanár úr

– Mikor és hogyan került az Árpádba?
– 1981. augusztus végén – egy korábbi (itt nem 
részletezendő) hibámat(?), tévedésemet(?) kor-
rigálandó – friss diplomásként munkahelyet 
kerestem magamnak. Szentendrei lakosként 
felültem tehát a HÉV-re, s gondoltam, beko-
pogtatok az annak a budapesti megállóihoz 
közel fekvő gimnáziumokba. Békásmegyeren 
akkor még nem volt középiskola, a Martos 
Flóra (mai nevén Óbudai) Gimnáziumot zár-
va találtam, így hát a következő állomásom az 
Árpád Gimnázium lett. Az első emeleti folyo-
són éppen (iskola)bútorokat rendezgető akkori 
igazgató, Tiszavölgyi István biztatóan fogadott, 
és azt mondta, hogy nagy valószínűséggel lesz 
lehetősége alkalmazni. Így is történt, először 
határozott időre kaptam megbízást, majd októ-
ber elsejétől már határozatlan időre szólóvá vált 
a kinevezésem. Azt a tényt persze, hogy idén 
augusztus 15-én távozom az iskolából, azaz 
mégiscsak (meg)határozott idejű az árpádos 
pályafutásom, tekintsük a sors (szükségszerű) 
fintorának.

– Hogyan került a pedagóguspályára?
– Mondhatnám, (némi) bátortalanságból. 
Ahhoz ugyanis nem volt elég merszem, hogy 
matematikusnak jelentkezzem, hiszen akko-
riban (az 1970-es évek közepén) erre a szakra 
csupán 20 jelentkezőt vettek fel. Harmadikos 
(mai szóhasználattal tizenegyedikes) gimnazis-
taként a pályaválasztási tanácsadó azt javasolta 
nekem, hogy válasszam 1. a tanári, 2. az újság-
írói, 3. a kertépítő mérnöki pályát. Ezért (is) a 
matematika-fizika tanárszakot választottam, de 
nem bántam meg.

– Miért éppen a matematikát és a fizikát 
választotta? És mi lett azóta a fizikával?
– Ahhoz az alapozáshoz és építkezéshez, amit a 
matematika jelent, mindig is vonzódtam, noha 
az említettek jelentőségét csak egyetemi tanul-
mányaim során értettem meg és élveztem iga-
zán. Roger Bacon a XIII. században fogalmazta 
meg azt a korábban is igaznak és elfogadottnak 
tekinthető állítás(á)t, miszerint A matematika a 
tudományok kapuja és kulcsa, ezért kézenfekvő 
volt számomra egy olyan tudomány alaposabb 
tanulmányozásának (egyébként kötelezően 
választható) megjelölése, amely igencsak hasz-
nálja a matematikát. Pályakezdő éveimben 
tanítottam is a fizikát, ám mindvégig emésztet-
tem magamat amiatt, hogy például kísérletek 
elvégzésével vagy tanulói elvégeztetésével 
kellő mértékben tudom-e diákjaim előtt igazol-
ni ennek a tudománynak az empirikus jellegét, 
lényegét. Az előző gondolatban (véleményem 
szerint) sikerült is összefoglalnom tanári pályánk 
legnagyobb problémáját. Az elhivatott peda-
gógusok arra törekszenek, mindig, mindenhol 
a legtöbbet, a legjobbat nyújtsák, én ma már 
beérem azzal, az adott körülményekhez képesti 
legtöbbet, legjobbat.

– Mit szeret szabadidejében csinálni?
– Nem az együttérzés, nem is a részvét kiváltá-
sának szándékával, azt kell, mondjam, igazgató-
ként elég, (mit elég?) nagyon kevés olyan időm 
van arra, amit mások valóban szabadon hasz-
nálhatnak fel, hisz’ óhatatlanul mindig az ember 
eszében jár, hogyan is állnak az iskola ügyei, mit 
is kell majd tennem előrelépésünkért, … Éppen 
ezért, ha megadatik, nagyon szívesen hallgatok 
zenét, különösen a jazzt kedvelem. 1983-ban, 
miközben második sorkatonai szolgálatomat 
teljesítettem, lehetőségem volt részt venni a 
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Debreceni Jazz Napok koncertjein. A norvég 
szaxofonos, Jan Garbarek és az amerikai Oreg-
on együttes hangversenyei voltak számomra 
mindmáig a meghatározók. A számtalan továb-
bi kedvencem (mint például a (későbbiekben 
élő koncerten hallott) Fourplay) talán elnézi 
nekem, hogy az akár több oldalra rúgó felso-
rolásuktól most eltekintek. Mostanában olyan 
könyveket is előveszek, amelyeket korábban 
már (akár többször) olvastam (például Stanislaw 
Lem: Kiberiáda), és hát olyan emberi vonatko-
zású dolog is akad az életemben, amikor számí-
tógépes játékokkal játszottam. A 2000-es évek 
elején kifejezetten büszke voltam (magamban 
és magamra) arra, hogy a Honfoglaló interne-
tes játékban 7757 játékerő-ponttal az 50 legerő-
sebb játékos között tudhattam magam (a több 
tízerernyi között). 

– Vannak-e kedvenc filmjei, sorozatai, köny-
vei? Ha igen, melyek azok, és miért?
– A filmek közül A vihar kapujában című, 
1950-ben készült japán filmet említhetem, a 
sorozatok közül pedig azt, amelyet a magyar 
csatornák Agymenők címmel vetítenek, ere-
deti angol/amerikai címe pedig The Big Bang 
Theory. Meg kell jegyeznem, ez utóbbit persze 
az elődjeként készült/készülő folytatásaként is 
ismert Az ifjú Sheldon-ként is.
– Melyik magyar, illetve külföldi labdarú-
gócsapatnak drukkol, és miért?
– Szombathelyi származású vagyok, ezért (talán) 
érthető, hogy a Szombathelyi Haladás a ked-
vencem a magyarok közül. A Barcelona pedig 
lenyűgöző stílusban tud játszani.
– Ha sok pénzt nyerne a lottón, mit kezdene 
vele?
– Javarészét jótékonyságra fordítanám, hogy 
megszabaduljak attól a nyomasztó tehertől, 

amit a sok pénz birtoklása jelent, de nyilván 
támogatnám a gyermekeimet, az unokái-
mat.
– Pénztől függetlenül hova utazna el szí-
vesen?
– Dél-Amerika, Közép-Amerika és a karibi szi-
getvilág az, ami különösen izgat, bár – a Min-
den végzet nehéz című film (Jack Nicholson 
játszotta) főhőséhez hasonlóan – kétséges, 
mennyi ideig is jelentene ez a világ élvezetet 
számomra.  

– Ha választhatna egy szuperképességet, mi 
lenne az, és miért?
– Azt szeretném, hogy minél többet tudjak 
segíteni az embereknek. A segítségnek szám-
talan módja van. Bízom benne, azzal, ahogyan 
(s amit) tanítottam, javarészben megtettem a 
magamét. Az osztályrészem persze az igazga-
tói felelősség is. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata ebben az évben „Pro Óbuda”-díjjal 
ismeri el tanári, igazgatói éveimet. Ezzel a kitün-
tetéssel a polgármester úr, illetve a képviselő-
testület nagyon meglepett, nagyon megtisztelt, 
és nagyon megörvendeztetett. Az érintettek-
nek köszönöm ezt a gesztust. 
– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a 
diákjaival, hogy ön az eredeti, milyen szoká-
sából ismernék fel Önt?
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– Rólam közismert, hogy az iskola előtt, kör-
nyékén gyakran, legalább óránkénti gyakori-
sággal elégítem ki a friss levegő utáni vágya-
kozásomat. Magam is kíváncsi vagyok arra, a 

klónom vajon ezt a sajátosságomat is átvenné, 
örökölné-e.
– Van kedvenc ünnepe? Ha igen, melyik, és 
miért?
– A karácsony, mert az az egész családot össze-
gyűjtő, összetartó alkalom.

– Amikor közel 40 évvel ezelőtt az Árpádba 
került, akkor gondolta volna, hogy egyszer 
az intézmény igazgatója lesz, és 2020-ig el 
sem hagyja az iskolát?
– Egy pályakezdő embernek nem járnak ilyen 
gondolatok a fejében; örül, ha megkezdi, aztán 
lassan megvalósítja a beilleszkedés(é)t. Tegyük 
ehhez hozzá, én sokat köszönhetek a sorsom-
nak ebben a tekintetben is. Az Árpád befoga-
dó, segítő és támogató közege nagymérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy mind a mai napig a 
gimnázium közösségének (egyik) tagja vagyok.    

– Hogyan lesz valakiből igazgató? Milyen 
ambíciói voltak, amikor először pályázott az 
állásra?
– Sztoikus, azaz a világi élet örömeit, egyben 
kihívásait, nehézségeit (kellő nyugalommal, 
türelemmel) elfogadó embernek tartom 
magam, s bízom benne, ezzel a leírásommal 
mások, a kollégáim és a diákjaim is egyetér-

tenek. Az 1990-es évek első felében az akkori, 
általam nagyon sokra tartott igazgató, dr. Száva 
Gézáné igazgató asszony igazgatóhelyettesnek 
választott maga mellé, és egyben mondhatom 
azt, hogy fel is kért, hogy ha eljön az ideje, 
akkor vegyem át az ő pozícióját. Úgy vélem, lát-
tam azt, ám legyünk szerényebbek, reméltem 
azt, hogy ezzel komoly értékek őrzésére és gya-
rapítására is képesnek tart, ezért buzdít, valójá-
ban azonban nem volt más választásom. Csa-
ládi örökségem, a génjeim és a neveltetésem 
okán a magam módján mindig szerettem volna 
megoldani (a közösségeim javára (is)) mindazon 
feladatokat, amelyek osztályrészemül jutottak. 
1996-ban előttünk állt a gimnázium fennállá-
sa 100. évfordulójának közelgő (2001/02-es) 
megünneplése, a teljes épület visszaszerzése…

– Meg tudná-e fogalmazni tanári, vezetői ars 
poeticáját?
– Biztos vagyok abban, hogy mindenképpen 
tiszteletben kell tartanunk, tartanom bármely 
másik ember (családtag, kolléga vagy diák) sze-
mélyiségét, egyéniségét, még akkor is, ha az az 
értékrendünktől eltér, különbözik. Egyre több 
tapasztalat kialakította „bölcsességem” ugyan-
is arra tanít, hogy egy szülő nem neheztelhet 
(tartósan) a gyermekére, egy tanár a (semmire 
való(nak tartott)) tanítványára, miként a főnök 
sem a beosztottjára.  
– Milyen tanácsot adna a mai Gyimesi Róbert 
a 30-40 évvel ezelőttinek?
– Csináljon mindent ugyanúgy, ahogy azt a 
valóságban tette.
– Voltak-e olyan pillanatok, amikor úgy gon-
dolta, hogy elhagyja az iskolát? Ha igen, egy 
ilyet fel lehet idézni?
– 2006 nyarán, az igazgatói megbízásom (idő-
leges) elvesztése során megérintett a gondolat, 
de végül a hűség erősebbnek bizonyult. Ma 
már – a jelenlegi helyzetre vonatkozóan – úgy 
gondolom, eljárt felettem az idő, ideje tehát 
átadnom másnak a karmesteri pálcát. Bizako-



dom benne, hogy Kis Róbert igazgatóhelyettes 
tanár úr megkapja a bizalmat, így a kinevezését 
ahhoz, hogy megőrizzen mindent, amit arra 
érdemesnek ítél, s megváltoztassa mindazt, 
amit reformálandónak gondol.

– Mire a legbüszkébb tanári, igazgatói pálya-
futásából?
– Úgy gondolom, arra büszke lehetek, hogy 
egy összetartó, intelligens, közös értékekkel és 
célokkal rendelkező közösség tagja lehetek, s 
természetesen arra is, hogy mindezek kialakí-
tásában, megtartásában nekem is volt részem.
– Ki tud-e emelni néhány nagyon emlékeze-
tes momentumot, emléket árpádos éveiből?

– A tanórákkal kapcso-
latban eszembe jut, 
hogy akkor, amikor több 
órát készültem Bolzano 
tétele tanítására, és az 
első öt perc után Sz. 
Dani felállt, és egzakt 
módon elmondta, hogy 
mi a dolog lényege, 
akkor szinte megsemmi-
sültnek éreztem magam. 
Az volt a szerencsém, 
hogy a további órákra is 

megvoltak a terveim, tehát azok alapján folytat-
hattam azt, amit a későbbiekben megvalósítan-
dónak gondoltam. A tanórákon kívüli időkből 
mondhatnám az építőtáborokat (1980-as évek), 
vagy a maiak közül a gólyatáborokat.
– Milyen iskolát hagy az utódjára? Mik a leg-
főbb erényei?
– Nagy szerencsém az, hogy jól felkészült, 
elhivatott, egymás munkáját segítő kollégáim 
vannak. Diákjaink túlnyomó többsége jó képes-
ségű, motivált, és támogató családi háttérrel 
rendelkezik. A szülők értik, ezért támogatják 
az iskola törekvéseit. Tankerületünk vezetése 
hozzáértő, jó szándékú és segítőkész, és még 

olyan támogatókra is számíthatunk, mint 
kerületünk polgármestere(i), a korábbi főpol-
gármester, vagy országgyűlési képviselőnk, 
Varga Mihály miniszter úr.

– Mit szól a jelenlegi rendkívüli helyzethez? 
Hogyan érinti, hogy így fejeződik be árpá-
dos pályafutása?
– Ha ironikus, esetleg cinikus szeretnék lenni, 
mondhatnám, lám, 1944. április 1-jét követően, 
amikor érthető okokból zárták be az iskolákat, 
nekem ez is megadatott. Természetesen saj-
nálom azt, hogy így alakult a helyzet. Jobb, jó 
lehet volna elköszönni, köszönetet mondani 
mindazoktól, mindazoknak, akik a közelmúltban 
a társaim voltak.

– Mik a tervei a következő évekre?
– Még másfél évem van, amíg nyugdíjba vonul-
hatok. Addig egy sokkal kisebb felelősséget 
jelentő munkát keresek magamnak. Úgy gon-
dolom, úgy szeretném, hogy valamennyire 
majd a nyugdíjas éveimben is aktív maradok. 
Meglehet, hogy ez csak az unokáim segítésére 
terjed ki, ám sohasem feled(het)em, volt idő, 
amikor árpádos voltam, lehettem.

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)  
Koncz Levente
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Az utasszállító bombázó

A hidegháború az USA és a Szovjetunió versen-
géséről szólt, így mikor Eisenhower elnök na-
gyobb és modernebb repülőgéppel érkezett az 
1954-es genfi tárgyalásra, mint Hruscsov, a párt-
elnök tudta, hogy ezt nem hagyhatja annyiban. 
Egy nagy hatótávolságú, gyors utasszállítóra volt 
szüksége, méghozzá sebesen.

Egy repülője volt a szovjeteknek, mely képes volt 
a hosszútávú utak megtételére, a Tu-95-ös stra-
tégiai bombázó. Ennek az átalakítása volt a legy-
gyorsabb módja egy mutatós gép kifejlesztésé-
nek, így a Tupoljev tervezőiroda 1955 májusában 
munkához is látott, és csupán két év leforgása 
alatt el is készültek az első prototípussal.
A próbarepülések során problémák merültek 
fel a hajtóművekkel és futóművekkel, ám ezeket 
nem volt idő kijavítani, ugyanis Hruscsovot 1959. 

szeptember 15-re várták Washingtonba, és mivel 
ő lett volna az első szovjet vezető, aki ellátogat 
Amerikába, grandiózus belépőt kívánt tenni. Ez 
sikerült is neki. Habár az út rizikós volt, Washing-
tonban mindenkit lenyűgözött a gép.

A Tu-114-es a korban egy rekorddöntő utasszál-
lítónak számított. 870 km/h-s végsebességével, 
9-10 ezer km-es hatótávolságával és 170 (belföldi 
utakon 220) fős férőhelyével páratlan repülő volt, 
egészen a sugárhajtású gépek megjelenéséig. A 
felszereltségére sem lehetett panasz: a fedélze-
ten volt étterem, ággyá lehetett alakítani az ülé-
seket, sőt még sminkszoba is volt a hölgyeknek.
A repülő 1961 és 1975 között szállította az 
Aeroflot utasait, és ez idő alatt csupán egyetlen 
balesetet szenvedett a modell, így kijelenthet-
jük, hogy talán a Szovjetunió legbiztonságosabb 
utasszállítója volt.

Forgács Bálint (11.d)
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Küldjetek sok-sok digitális aranyköpést!
Jöhetnek most csak az arpadlapok@gmail.com címre! !

Aranyköpések
„Beizzítom a masinát!” (Sziliné Dienes Irén)
Tanár: „Megmondom őszintén, az utóbbi két hétben a szálláskeresés éjszakába nyúlóan telt.” 
Diák: „Trivago!” Tanár: „Trivago, Trivago… meghallják, hogy osztálykirándulás…” Diák: „Nem 
kell mondani.” Tanár: „Persze… jöttem az arany drága barátaimmal!” (Czinki József)
(laptop lassú indulásakor) „Felfő a traktormotor mindjárt… Na mi van, Lajoska?” (Gärtner István)
„Csak ne úgy, mint egy tüdőbeteg anyalajhár!” (Csányi Levente)
(dolgozatnál) „Ha nincs odaírva, hogy Donald kacsát kell rajzolni, akkor nem kell Donald kacsát 
rajzolni.” (Koncz Levente)
Tanár: „Na, mi a kövi zóna, fiam?” Diák: „Nem tudom.” Tanár: „Maga mindig olyan konstruktí-
van tudja továbbtolni az óra szekerét, fiam.” (Tarlós Péter)
„Ha rászólok egy szerelmespárra itt az iskolában, az csak a Maslow-piramis miatt van.” (dr. Nánay 
Mihály)
„Biztos álmodtatok már olyan szürreális dolgokat, mondjuk hogy óvodások voltatok, és én vol-
tam az óvónéni.” (Kis Róbert)
Tanár: „Hol van jelentősége a szerkesztés menetének?” (csönd) Diák: „Koordináta-geometria!” 
Tanár: „Ó, ez a villámagy! Babák, ezt a lelketekre csomóztam, a koordináta-geometriában a 
szerkesztés menetét számoljuk ki!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
(osztálykirándulás előtt) „A vegánok nem érdekelnek, aki akarja, hozza a magvait meg a répáit.” 
(Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
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Viccek
Nagyapa sétál az unokájával a parkban, ami-
kor szembejön velük a tanító néni.
– Bújj el gyorsan, Pistike, ma nem voltál isko-
lában!
– Te bújj el, Nagypapa, ma volt a temetésed!

Nagymama végrendelkezik, magához hívja az 
unokáját, és így szól:
– Mindig jó gyerek voltál, ezért rád hagyom a 
farmomat, beleértve a nagy házat, az istállót, a 
munkagépeket, és 22 millió dollárt.
– Hű, Nagymama – lelkendezik az unoka –, 
nem is tudtam, hogy ilyen gazdag vagy! És hol 
van ez a farm?
– A Facebookon.

Pistike virággal köszönti fel a nagymamáját a 
névnapján. Mire a nagyi:
– Ó, igazán nem kellett volna ennyi virágot 
hoznod, amikor a kert is tele van virágokkal!
– Csak volt, Nagyi, csak volt.

Ketten beszélgetnek Brazíliáról.
– Brazília? Á, ott csak foci és utcanők vannak!
– Micsoda?!?! A feleségem is brazil.
– Öööö... és melyik csapatban játszik?

Székely ember meséli a sivatagi kalandjait:
– No, akkor jött az oroszlán, elő a kétcsövű 
puskát, lövök, az egyik csütörtököt mond, a 
másik is csütörtököt mond, hát akkor futás, fel 
az első fenyőfára...
– Koma, a sivatagban nincsenek is fenyőfák!
– No, olyankor nem nézed azt, hogy van-e 
vagy nincs.

– Az egész kiállításon egyetlen festmény volt, 
amit meg lehetett nézni, mégpedig a tied.
– Ez igazán kedves tőled.
– A többi előtt akkora tömeg volt, hogy nem 
fértem oda.

– Anyu, nézhetem a tévét?
– Persze, kisfiam, csak ne kapcsold be.

Utálom a továbbküldős leveleket. Ha te is utá-
lod, küldd ezt el 500 embernek!

A delfin olyan okos állat, hogy fogságban két 
nap alatt betanítja az embert, hogy álljon a 
medence szélére, és halakat dobáljon neki.

Vajon ki lehet az az Egyenes Ági, akinek min-
denki a leszármazottja?

Azért pozitív oldala is van a járványnak: fél éve 
veretlen a magyar labdarúgó-válogatott.

Olcsó szobabiciklit keresek. Szín mindegy, 
csak munkába járásra használnám.

„Szerintem hülyeség ez a home office, a csa-
ládom sem nagyon örül neki.” (Gábor, 31 éves 
boncmester)

Nyelvi sarok
Teacher: Alex, give me a sentence starting 
with “I”.
Alex: I is...
Teacher: No, Alex. Always say “I am”.
Alex: All right. I am the ninth letter of the 
alphabet.



Diák legyen a talpán
(szó szerint)

Az utóbbi két hónap nagy részét otthon töltöt-
tük, javarészt a számítógép képernyője előtt, 
de ami a legfontosabb, naponta órákon át 
egy helyben ülve az íróasztalunknál. Talán né-
ha-néha felállunk, amikor érezzük, hogy már 
nagyon elzsibbadt a lábunk, de ez önmagá-
ban nem sokat ér.

Rendszeres iskolába járáskor a mozgás csök-
kenését még viszonylag ellensúlyozta a test-
nevelésóra és a tény, hogy az órák csak 45 
percesek, ezért a szünetben a diák ösztönö-
sen felállt a helyéről, esetleg annál távolabb is 
ment, hogy egy másik tanteremben lévő órá-
ján részt vehessen. Jó időben rendelkezésre 
áll az udvar is, de az ott tartózkodók is inkább 
a padokat melegítik. Még eredményezett egy 
kis mozgást az ebédlőig vagy a büféig való el-
sétálás. 

Ebben az időszakban viszont minden körül-
mény arra késztet minket, hogy a képernyő 
elé görnyedve töltsük a nap nagy részét, és 
a testmozgás ilyen mértékű hiánya rendkívül 
káros az egészségünkre. A kijárás korlátozott, 
ha nem a törvény, akkor az ösztönös védeke-
zésünk által. Házon belül pedig jóval kisebb 
távolságokat kell megtennünk. Elektronikus 
úton kapjuk és küldjük vissza a feladatokat, 
ezért megnőtt az eszköz vonzereje. Ha meg 
végre készen vagyunk a feladatokkal (vagy 

előtte is), a maradék időt közülünk nem sokan 
töltik szívesen egyéni testmozgással a pihenés 
helyett. 
Ez az egészségtelen életmód nem csak a je-
lenlegi időszakban jellemző. Gondoljunk csak 
az állandó okostelefon- és számítógéphaszná-
latra. Ez önmagában nem is lenne akkora baj, 
inkább a tevékenység közben felvett testtartá-
sunk okozza a problémát. Az állandó előregör-
nyedéssel túlterheljük a nyakizmainkat, ugyan-
is fejünk többszörös súlyát kell tartaniuk. Egy 
pár évvel ezelőtti ausztráliai kutatás új csont-
kinövést mutatott ki a megvizsgált emberek 
egy harmadának tarkóján, melyet a szerveze-
tük automatikusan növesztett, hogy ellensú-
lyozni tudja a terhelést. Ez ugyan nem annyira 
nagy dolog, de nem sokan élnének szívesen 
azzal a tudattal, hogy van egy rendellenes „fe-
jentyű” rajtuk. 

A fejentyű nem okoz kellemetlenségeket, de 
az azt kiváltó nem megfelelő testtartás na-
gyon rossz hatással van a gerincre. Úgyhogy 
ha feltétlenül használnunk kell az elektronikus 
eszközünket, akkor legalább bizonyosodjunk 
meg róla, hogy szemmagasságban van, és 
nem nekünk kell előrehajolnunk. Különben a 
több millió év során felegyenesedett ember 
pár évtizeden belül megint ijesztően közel ke-
rül a földhöz. Ráadásul a megnövekedő rossz 
tartás és kevés mozgás idő előtt elhozza a túl-
terhelés egyébként idős embereknél jelentke-
ző látványos jeleit.
Egészségünk veszélyeztetése nélkül is javítha-
tunk ezen a helyzeten. Ha csak napi fél órára 
ki tudunk menni egyet sétálni, esetleg futni 
egy kevésbé zsúfolt helyre, az nagyon jó. Ter-
mészetesen, jobb a kockázat nélküli megol-
dást választani. Napi otthoni testgyakorlatok, 
nyújtás, erősítés sokat segítenek. Az edzések 
hiánya is rontott a helyzeten, de most már kor-
látozottan és bizonyos feltételekkel azt sem 
kötelező nélkülözni.

Picciano Alisia (10.b)
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Ifjú tehetségek

Csicsáky Péter (10.a) úszó
Az idei tanév utolsó interjúját Csicsáky Péter-
rel készítettem, aki huszonháromszoros korosz-
tályos magyar bajnok, és a tavalyi Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon a 4x100 méteres gyorsváltóban 
a 4. helyet szerezte meg.

– Mikor kezdtél el úszni? Miért választottad 
ezt a sportágat?
– 2-3 évesen kezdtem el. A szüleim szerették 
volna, ha megtanulok úszni, ezért beírattak 
egy babaúszó tanfolyamr,a és azóta ott ragad-
tam. :)

– Mi motivált abban, hogy versenyszerűen 
sportolj?

– Eleinte csak hobbiként 
tekintettem az úszásra, de 
aztán 9 éves korom körül 
eljött a pillanat, mikor az 
akkori oktatóm azt mondta 
a szüleimnek, hogy „nos a 
gyerekük megtanult úszni, 
én már nem nagyon tudok 
vele foglalkozni.” Választa-
nom kellett, hogy egy csa-

patba igazolok, és versenyszerűen elkezdek 
úszni, vagy az úszás megmarad csak egy hob-
binak. Sajnos nem indult jól a versenysport, 
nem voltak jó eredményeim, igazából sehol 
sem voltam. Mindig az motivált, hogy talán 
egy nap odaérhetek a korosztályom legjobb-
jai közé, ami akkor még valószínűtlennek tűnt. 
Azonban 13-14 éves koromban hirtelen egy 
nagyot fejlődtem, és elkezdtem jobb eredmé-
nyeket elérni. Azóta veszem komolyabban a 
versenysportot.
– Milyen egy magántanuló élete? Megéri? 
– Igazából nem olyan különleges, nyilván na-
gyon jó, csomó előnye van, de mindig próbá-
lom elfelejteni, hogy az vagyok, és igyekszem 
csak simán egy átlagos tanuló lenni.

– Hogy bírod az iskola mellet? Mennyire 
tudsz részt venni az iskolai életben?
– Nehezen... nagyon nehéz. Egy átlagos hé-
ten reggel 7 és 9 között van edzésem hétfőtől 
szombatig, délutánonként csak négyszer 4-től 
7-ig. A szerda az a nap, mikor nincsen délután 
edzésem, ezért tulajdonképpen ez az egyetlen 
délután, amikor érdemi tanulást tudok végez-
ni. De szerencsémre egy nagyszerű osztály 
tagja vagyok, osztálytársaimra bármikor szá-
míthatok, és a tanáraim is nagyon segítőké-
szek, maximálisan támogatnak, különösen az 
osztályfőnököm, Indira tanárnő.

– Milyenek az edzőtáborok? Miket csinál-
tok?
– Egy évben általában van egy külföldi meleg-
övi edzőtáborunk plusz egy belföldi. Hétköz-
naponként kemény edzések vannak, hétvégén 
mindenféle közös programmal próbáljuk el-
ütni az időt. Az ilyen edzőtáborokban lehet a 
legjobban felkészülni a főversenyekre.
– Jól kijössz a csapattársaiddal, edződdel?
– Úgy gondolom, igen. Napi szinten 5-6 órát 
vagyunk együtt, ez csak jó csapattársakkal és 
edzőkkel működhet.
– A jelenleg fennálló helyzet hogyan hat ki 
rád? Hogyan tudsz most sportolni?
– Szerencsére április végétől újra elkezdhetünk 
edzeni. 6 hét maradt ki, nem is tudom, hogy 
volt-e már ilyen, hogy ennyi kimaradt volna. 
Természetesen próbáltam formában tartani 
magam, otthoni kondival, illetve 2-3 naponta 
futni is eljártam. De most már örülök nagyon, 
hogy újra tudunk edzeni.

Lili
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!! Elmarad a Gombár !!
Mikor az osztályunk év elején először hallott a 
Gombárról, vegyes érzelmekkel fogadta a hírt: 
elő KELL adni egy színdarabot az év végén. Vol-
tak, akik már testvéreiktől korábban tudtak róla, 

és alig várták, hogy 
előadhassák a darab-
jukat, de voltak, akik 
egyáltalán nem akar-
tak fellépni, vagy nem 
mertek kiállni a nagy-
közönség elé. Ősszel 
mentünk el a Mario és 
a varázsló című színházi 
előadásra, azzal a céllal, 

hogy megnézzük, ez a darab jó lenne-e az osz-
tályunk számára. Miután véget ért az előadás, 
valamennyien rábólintottunk, és mindenki fel-
lelkesült annak tudatában, hogy már megvan, 
mit fogunk bemutatni. A történet nagyon sok 
karaktert tartalmaz, így mindenki tudott azono-
sulni valakivel. Ez nagy segítség volt azoknak, 
akiknek több bátorság kell a színpadra álláshoz.

Miután kiválasztottuk a szereplőket, megkez-
dődött a szövegtanulás, s ezzel párhuzamosan 
a díszletek készítése. Rengeteg munkát fektet-
tünk a plakát és a meghívók megtervezésébe 
is.  A próbák megkezdésével mindenki egyre 
jobban belerázódott a szerepébe, és időben 
megtanulta a szövegét. Jó volt látni, ahogyan 
összeáll a darab, és ahogy megformáljuk az 
eredeti produkció saját nyelvünkre fordított 
másolatát. A próbákon sokat nevettünk, jó-
kedvűen mentünk le az A45-be minden kedd 
délutánon. Egyre több kellék, izgulás és baki. 
Ez jellemezte az utolsó néhány próbát. Tudtuk, 
hogy nagyon össze kell szednünk magunkat, 
koncentrálnunk kell, hogy a fellépés tökéletes 
legyen. Még a bejárópróbánkat megtartottuk 
a Vidám Színpadon, s úgy mentünk haza, hogy 
már csak a főpróbánk maradt hátra, majd egy 
hét múlva előadás.

Aztán másnap érkezett a hír, hogy a járvány 
miatt kialakult helyzetben a Gombár-bemuta-
tó törlésre, vagy legalábbis halasztásra kerül. 
Kémiaórán történt, valaki elkiáltotta magát: 

„Elmarad a Gombár!” Lehetett már sejteni, de 
senki sem gondolt bele, hogy ez valóban meg-
történhet. A következő harminc perc megszűnt 
kémiaóra lenni. Mindenki arról beszélt, hogy ez 
most igaz-e, hogy milyen kár, vagy arról, hogy az 
élet igazságtalan. Egyszóval közfelháborodást 
keltett a hír. Ennyi munka és készülődés után 
a csúcs előtt váratlanul falba ütközni nagyon 
rossz érzés volt. Szidtunk mindent és minden-
kit, akit felelősnek lehet tekinteni azért, hogy 
elvesztettük árpádos gólyaévünk egyik, ha nem 
a legfontosabb eseményét. A próbák végére az 
egész osztály megszerette a darabot, sokat fej-
lődött a beszédkészségünk, előadásmódunk. 
Meg szerettük volna mutatni, mibe fektettünk 
ennyi időt és energiát. Természetesen csaló-
dottak vagyunk, ilyesmire senki nem számított.

Azonban reménykedünk benne, hogy amint 
újra járhatunk iskolába, és lehetőség nyílik egy 
ilyen rendezvény megtartására, az iskola újra 
megszervezi és pótolja az elmaradhatatlant. Jó 
lenne ősszel egy rendhagyó Gombár-előadást 
tartani, vagy legalább felvenni videóra, és el-
mondani, hogy mi csak azért is megcsináltuk! 
Egy biztos, amíg elő nem adjuk a darabot, a 
szöveget nem felejtjük el.

Dovala Dominik (9.d), a darabban a Dottore



Egy tavaszünnep margójára
Igazi tavaszünnep az Árpádban a Gombár-be-
mutató. A kezdő osztályok diákjai, rendező-(ma-
gyar)tanárai és osztályfőnökei, a gyerekek szülei 
egy hosszú féléven keresztül készülnek a nagy 
napra, hogy végre bemutathassák színdarab-
jukat, megmutassák egy picit másik oldalról 
magukat: énekeljenek, táncoljanak, vagy épp, 
aki hallgatag órán, egy hosszabb monológot 
elmondjon.

Minden évben nagy várakozás előzi meg a 
Gombárt. Részt vesz benne az iskola apra-
ja-nagyja. Már év elején egyeztetés folyik a 
helyszínről, a próbák és az előadás időpontjá-
ról, plakátok és díszletek készülnek, meghívók 
születnek, a médiások pedig be-bejárnak a 
próbákra és elnézően mosolyognak a baklövé-
seken. A szereplők lázasan tanulják a szöveget, 
mozgást, igyekeznek minden apró gesztusra 
figyelni és betartani a rendező legkülönfélébb 
utasításait.

Idén azonban csak a bejárópróbáig és a meg-
hívók átadásáig jutottunk el… Március 11-én, 

szerdán tudtuk meg, hogy a vírushelyzet miatt 
le kell mondani a rendezvényt. Emlékszem, a 
9.d-sek szünetben kihívtak a folyosóra, körbe-
álltak és könnybe lábadt szemmel kérdezték: 
„Most mi lesz, tanárnő? Mit fogunk csinálni?” 
Majdnem elsírtam magam én is. Tőlem várták 
a megnyugtató választ, de nem tudtam semmi 
biztatót mondani. Mi, a rendezőtanárok aggód-
va ugyanezt kérdeztük az iskolavezetéstől, de 
mindenki tanácstalan volt.

Március 16-án a kormány kihirdette a veszély-
helyzetet, bezártak az iskolák, félbehagyva a 
tanévet. A Gombár-bemutatóra március 19-én 
került volna sor a Vidám Színpadon. Jelenleg 
tilos minden 500 főt meghaladó rendezvény 
szervezése augusztus 15-ig. S hogy mi lesz ké-
sőbb? Nem tudjuk, de bízunk benne, hogy a 
magyartanáriban található plakátok valamikor 
kikerülhetnek a főbejárathoz, és a meghívottak 
láthatják a darabokat, hogy az a sok munka, lel-
kesedés és energia nem tűnik el nyom nélkül.

S hogy melyik osztály milyen produkcióval ké-
szült?
7.a – PUFF – A Pál utcai fiúk feldolgozva, rende-
ző: Simon Péter
7.b – Oroszlánkirály, rendező: Csányi Levente
7.c – Tasnádi István: Farkas és Piroska, rendező: 
Móczárné Köves Eszter
9.d – Thomas Mann: Mario és a varázsló, ren-
dező: Fülöp Katalin

Kőváriné dr. Fülöp Katalin
Próbafotók: Árpád Média (Nagy László, Csiz-
madia Dávid, Csongrádi Kristóf, Földes Artúr)
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(leg
alsó sor) Kőváriné dr. Fülöp Ka-

talin, Szebenyi Katalin, H
alm

y Réka, 
Sziliné D

ienes Irén, Izsáné D
eák M

á-
ria, dr. Széllné H

ajdú Indira; (2. sor) 
G

uoth-Fridrich Erika, Csorbáné Tóth 
Irén, M

agyar M
argit, Kám

án Veroni-
ka, N

em
ecskóné Szabó Zsuzsanna; (3. 

sor) Feketéné Kovács Anikó, Szám
adó 

László, Belley Kinga, Pápai Éva, Lien-
hardt Krisztina; (4. sor) Kovácsné Kesz-
léri 

Erzsébet, 
G

yim
esi 

Róbert 
(ig

.), 
Paulik Rita, Kárpáti Attila; (5. sor) Tar-
lós Péter, M

olnárné Vám
os Katalin, Ró-

nyai Tünde, Jüling Erika; (6. sor) Csányi 
Levente, Rom

hányi András, Tam
ásné 

H
antos G

abriella (ig
.h), Koncz Levente 

(ig
.h), N

yeste Katalin, Kürtösi Balázs; 
(7. sor) Seres D

ániel, Szalay Katalin, 
Béla Krisztina, Kocsis Ágnes, Pogány-
né M

iskolczi Enikő, G
edeon Veronika, 

Csiba Zsolt; (leg
felső sor) Sim

on Pé-
ter, Kovácsik Antal. H

iányzik a kép
ről: 

Antal István, Besnyőné Titter Beáta, 
Blum

enau-Szabó Zsuzsanna, Csernus 
M

agdolna, 
Csonka 

Katalin, 
Feketé-

né Kovács Anikó, G
ärtner István, dr. 

G
izelláné N

eubauer Babett, Kerekes 
Kata, Kéri András, Kézér Ildikó, Kis 
Róbert 

(ig
.h), 

Kőrösm
ezei 

Sarolta, 
Kúnné Kocsis Erzsébet, M

eszlényiné 
Róka Ágnes, M

óczárné Köves Eszter, 
N

agy Attila, dr. N
ánay M

ihály, Ó
nodi 

Lívia, Sarlósné Bánhegyi Lídia, Sim
on-

né Papp Ágnes, Svarczné M
icheller Er-

zsébet, dr. Szendi Em
m

a, Sztojcsevné 
Fekete M

ária, Tajtiné Váradi Em
őke, 

Tallár Tam
ás, dr. Tüdős Éva, dr. Vajda 

István, Vargáné Szukics Sarolta.



Radnóti Ifjúsági Műhely – RIM
„Színházpedagógiai műhely, melynek keretein 
belül a drámapedagógiából hozott konvenci-
ókkal és a színházi műfaj elemeinek felhaszná-
lásával dolgozunk” – áll a Radnóti színház web-
helyén a RIM-nek szentelt szekcióban. Ez tehát 
a hivatalos válasz, ha valaki megkérdezi, hogy 
mi a Radnóti Ifjúsági Műhely. Viszont legyünk 
őszinték magunkkal, ez a definíció nem fest túl-
zottan élénk képet a fejünkben egy foglalkozás 
menetéről.
Nehéz megfogalmazni, hogy pontosan mi is a 
RIM, és voltaképp mi történik ott. Egyszerűbb 
talán elmondani, hogy mi egészen biztosan 
nem: színjátszó kör. Ez ugyanakkor nem jelen-
ti azt, hogy nincsenek játékok vagy feladatok, 
amikhez jól jön egy kis színészi véna, ahogy azt 
sem, hogy a színészi aspirációkkal rendelkezők-
nek nem éri meg jelentkezni, hiszen a színházi 
kapcsolaton keresztül lehetőség van jeles szín-
művészekkel és egyéb színházi dolgozókkal 
való közös munkára. Én például eltáncoltam 
már Brasch Bencével a Lehetsz király koreográfi-
áját, és jártam a Radnóti backstage-ében.
Két nagy előnye van a RIM-nek. Az egyik, hogy 
teljesen költségmentes, a másik pedig az in-
gyenes részvétel a Radnóti darabjain (ennek a 
részleteiről a drámainstruktorok tájékoztatnak a 
foglalkozásokon), például így láttam az Üvegfi-
gurák című darabot.

Hogy mire vállalkozol, amikor leadod a jelent-
kezésedet a RIM-be? Mint sok másik kérdésre 
a témában, erre sem egyszerű a válasz. Részle-
tes, pontokba foglalt programmal nem tudok 
szolgálni, de nagy vonalakban összefoglalva 
elmondhatom, hogy egy kétéves munkafo-
lyamra jelentkezel, melynek első évében heti 
egy alkalommal találkozol, dolgozol és játszol 
– röviden összeszoksz – a csoporttársaiddal (a 
mi esetünkben az elsőéves gimnazistákkal), 
míg a másodikban egy kurzusmunkával zárod a 
„karriered”. Én Kelemen József színművésszel 
és rendezővel dolgozhattam együtt, akivel a 
Liliom című Molnár Ferenc darabot elemeztük, 
és színpadra vittük pár jelenetét a foglalkozások 
alatt.

A kurzusmunkát követően is a RIM-es közösség 
része maradsz, de már csak mint passzív tag, az 
esetleges közös kirándulásokat, programokat 
látogatva.

Az elsőéves foglalkozá-
sok során általában há-
rom órán keresztül két 
drámainstruktorral dolgo-
zik a huszonvalahány fős 
csoport. Őszinte leszek: 
az első hetek nehezen 
átvészelhetőek, sőt, az 
első alkalom kifejezet-
ten nehéz, ugyanis nem 
tudod, hogy mi történik 
körülötted. Én például vé-
gig azon gondolkoztam, 

hova a francba keveredtem. A RIM egy lassan 
érő gyümölcs, sokszor próbára teszi a türelmed, 
de utólag kijelenthetem, hogy örülök, hogy ma-
radtam. Egy éven keresztül vártam, hogy hova 
vezet ez a sok furcsa feladat, aztán rájöttem, 
hogy az valójában nem is számít, mert mind-
eközben egy olyan társaság jött létre, ahol szó 
szerint nincsenek gátlások, nincsen szorongás, 
felszabadultan tudod kifejezni magad. Olyan 
furcsa dolgokat csinálunk, amikről nem gondol-
nád, milyen élvezetesek, amíg ki nem próbáltad 
őket.
Sokat is érik az ember a RIM-es munka alatt, ne-
kem is van egy csoporttársam, aki teljes pálfor-
duláson ment keresztül. Kitágult a látóköre, és 
néhány rossz szokásával is felhagyott.
Mindenképpen meg kell jegyeznem azonban 
egy negatívumot. Ez pedig nem más, mint ami-
ről már több ízben is szó esett, a bizonytalanság. 
A kommunikáció sajnos nem mindig kielégítő 
az irányunkba, és engem is ért már kellemetlen-
ség ennek köszönhetően, de semmi olyasmi, 
ami jelentősen rontaná a RIM élvezetét.
Végezetül tehát, ha valaki megkérdezni tőlem, 
hogy miért ajánlom a RIM-et, nem a foglalkozá-
sokat fogom említeni, akármilyen jók is – mert-
hogy tényleg szuperek –, ugyanis mindenek 
felett az emberek azok, akik igazán élvezetessé 
teszik számomra őket. Mindenki nyitott, ked-
ves, együttműködő – olyasvalaki, akivel őszin-
tén lehet együtt nevetni.

Forgács Bálint (11.d)
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Irodalom
Esti szelek

Gyors szelek süvítettek végig a lassan sötétség-
be burkolódzó Andrássy úton. Ahova csak elért 
a szél fagyos lehelete, ott az emberek szorosab-
ban húzták magukra a kabátjukat, hogy aztán 
dideregve, sietve a pislákoló ablakok felé igye-
kezzenek. De mégis volt egy ház, amely megál-
lásra kényszerítette a még legvadabbul didergő 
lelkeket is. Mindenki, aki elment az üvegablakok 
előtt, megállt egy pillanatra, benézett, majd a 
hideg elől menekülve sietősen tovább indult. A 
sarokház cégtábláján Tinódi Lantos Sebestyén 
képe lógott, és alatta a kávéház neve is olvas-
ható volt: Japán kávéház. A téli hideg miatt 
minden vendég bent foglalt helyet, kint teret 
hagyva a kívülről be-benéző járókelőknek. 
Hirtelen sebesen kitárult a kávézó ajtaja, és egy 
magas, középkorú ember ment ki rajta. Rövidre 
nyírt hajára sapkát biggyesztett, és sietős lép-
tekkel elindult az utcán, ügyet sem vetve a rá 
bámuló emberekre. A szél megtalálta a hirtelen 
nyíló ajtóval a lehetőséget a melegebb terek 
meghódítására; a bent ülő vendégek nagy saj-
nálatára. A kávéház belülről sokkal tágasabbnak 
tűnt, mint kívülről. A csillárokból jövő fény betöl-
tötte az egész teret, megvilágítva a magasan 
elhelyezkedő növényi ornamentikával díszített 
csempéket, a falakat körbeborító képeket és 
az emberek arcát is. A fehér abroszokon kávék, 
teák sorakoztak csészékben, mellettük minden-
féle ízű sütemények ékeskedtek, melyekből a 
vendégek szívesen csipegettek. 
A kávézó talán legsötétebb sarkában egy két-
székes asztal egyikénél egy fiatal férfi ült. A 
vele szemben lévő hely nemrégen üresedhe-
tett meg, talán éppen az előbb az ajtón kilé-
pő Nagy Lajos foglalt ott helyet pár perccel 
azelőtt. Ez ritka pillanat lehetett a két művész 
életében, ugyanis ők köztudottan a kávéház 
középső helyén szoktak helyet foglalni. De nem 
ma. A fiatal férfi lassan felemelte kanalát, és a 
maradék bablevest is szájához emelte. Korgó 
gyomrát ezzel próbálta csillapítani. Aztán az 
evőeszközt a tányérba tette. Ekkor a fiatalem-
ber elővett a zsebéből egy korábban legépelt 
papírlapot, és olvasni kezdte. Tollát komótosan 
forgatta ujjai között, majd hirtelen húzott egy 
vonalat, és betoldott egy szót a mondatba: 
“meglepetés”, állt a vonal végén girbegurba 
betűkkel.
– Mit írsz? – kérdezte egy fiatal fiú, aki kíváncsis-

kodva megállt az asztal mellett. 
– Verset – felelte tömören a férfi, majd gyors, 
gépies mozdulatokkal zsebébe rejtette a lapot, 
és határozott léptekkel átszelte a termet, majd 
kilépett az ajtón. Még pár pillanatig lehetett 
látni az alakját, amint befordult az utcasarkon. 
A fiú csak állt egy pillanatig, meredten és ijed-
ten, mintha tetten érték volna, aztán kilódult 
az utcára a költő után. De akárhogy igyekezett, 
nem tudott lépést tartani a felnőttel. Néha még 
szem elől is vesztette, és akkor nagy keserve-
sen futni kezdett, arca kipirult az erőlködéstől, 
lélegzetvétel közben tüdeje zihálni kezdett, és 
remegés rázta végig a teljes testét. Végre a köl-
tő megállt. A fiú kapkodó lélegzettel állt meg 
előtte, a pirospozsgás arcára kiült veríték csillo-
gó cseppekként tündökölt az esti holdfényben.
– Mit akarsz? – kérdezte a férfi, miközben végig-
mérte a fiút. A gyereken kabát sem volt, pedig 
a hideg már rég bekúszott a költő kabátja ujjain 
is, megremegtetve a vállait és csontos mellka-
sát. A fiú pulóvere lyukacsos, a nadrágja fes-
tékfoltos volt, cipője pedig elrongyolódott, ez 
a látvány a gyerekkorára emlékeztette a férfit. 
A feje hirtelen fájni kezdett, és szeme előtt egy 
pillanatra elsötétült a világ. A sötétben anyja 
alakja közeledett felé, majd egy kéz elragadta 
őt tőle, a következő képen már csak egy sírt 
látott – anyja sírját –, és könnyeket, az ő könnye-
it. A fiú hangja a rémisztő sötétségből hirtelen a 
holdfényes utcára repítette vissza a férfit.
– Semmit – felelte a fiú, majd lehunyta a sze-
mét, és egy mély lélegzetet vett, mintha épp 
most akarna bevallani egy féltett titkot. De ezt 
a költő már nem várta meg, sarkon fordult, és 
otthagyta a gyereket a járda sarkán. De az csak 
nem hagyta abba a férfi követését, hangosan 
lihegve eredt újból a nyomába. Aztán hirtelen 
megállt, és elkiáltotta magát. A kiáltását majd-
nem teljesen elfojtotta a szél süvöltése, de azért 
a kötő meghallotta. Egy szó volt a kiáltás:
– Kérem!
Ez az egy szó, amit a természet erői elfojtottak, 
az utolsó szavai voltak a fiúnak, amit a költő tőle 
hallott. Abban az utolsó szóban összegyűlt az 
egész életében érzett elhanyagoltság, szenve-
dés, éhínség, szeretetéhség, kétségbeesés és 
remény. A költő visszalépett az éppen össze-
csukló gyerekhez. Megfogta a kicsi kezet, és a 
nála lévő összes pénzét a tenyerébe helyezte, 
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Árpádos éveim margójára
Elszaladt ez a négy év...

Néhány éve még elképzelhetetlenül messzinek 
tűnt ez a pillanat, és most mégis itt van. Tisztán 
emlékszem minden pillanatra. Amikor először 
jártam az iskolában felvételizni, amikor meg-
szeppent gólyaként az iskola előtt vártuk, hogy 
elkezdődjön a gólyanap, amikor először ültem 
az árpádos iskolapadban. Mintha tegnap lett 
volna, akkor mégis távolinak tűnt az érettségi.

Amikor elkezdtük a gimit, minden olyan isme-
retlen volt. Nem tudtuk a szabályokat, nem 
ismertük a tanárokat és a diákokat. Talán picit 
még hiányzott az általános iskola is, hiszen azt 
szoktuk meg. De alig néhány év alatt az ottho-
nunkká vált ez a hely. Mindenfelé ismerős arcok, 
ismerős termek és ismerős szokások. 

Emlékszem, ahogy kilencedikesként félve néz-
tünk fel az akkori végzősökre. Nagyoknak tűn-
tek, felnőtt embereknek. Most viszont mégsem 
érzem felnőttnek magunkat. Talán mert annyit 
látjuk egymást, hogy nem látunk változást, de 
talán azért, mert még mindig csak gyerekek 
vagyunk életünk kapujában.
Azt hiszem, mi egy nagyon különleges osztály 
voltunk. Különlegesen jó közösséggel, és külön-

legesen rossz hírnévvel a tanáraink között. Már 
a gólyatáborban kialakult egyfajta összetartozás 
köztünk. Órákon át tudtunk beszélgetni az egri 
kollégium folyosóján, pedig szinte semmit nem 
tudtunk egymásról. Majd a tanév kezdete után 
ez csak jobb lett. Az első kis közös élményeink, 
a gólyahét, a gólyabál, és persze a Gombár, 
mind összekovácsoltak minket, és megalapoz-
ták az árpádos éveinket, hiszen megismerhet-
tük egymást és más diákokat egyaránt. Ha egy 
dolgot kellene kiemelnem, amit nagyon szeret-
tem, az a közösség. Négy év rövid idő, mégis 
úgy érzem, mintha egész életemben ismertem 
volna itt mindenkit.

Rengeteg emlékünk maradt, amiket talán lehe-
tetlen szavakba önteni. A szünetekben ordító 
zene, a 11.-es fizika óráink, ahol legalább tízen 
könyörögtek a kettesért, a földrajz óráink, ahol 
mindenki imádkozott, hogy „ne játsszunk”, a 
töri óráink, ahol az osztály fele a Honfoglalóból 
szerette volna elsajátítani a tudást, a spanyol 
óráink, ahol magunkon nevettünk, hogy miért 
nem tudunk két szót kipréselni magunkból, a 
kémiák, ahol – valamilyen csoda folytán – értet-
tük, hogy miről van szó (és legtöbbször érdekelt 
is minket), meg persze a magyar órák, ahol a 
Tanár úr – érthetetlen türelemmel – még az ötö-
dik rászólásra sem adott egyest.
Iskolába járni senkinek nem a kedvenc elfoglalt-
sága, de amikor minden reggel a legjobb bará-
taiddal találkozol, akkor mégsem esik annyira 
rosszul 6-kor felkelni. Olyanok voltunk, mint egy 
nagy család. Iskolán kívül is programokat szer-
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a kabátját a fiú vállára tette. A gyerek pihegve 
nézett föl, tekintetük találkozott, majd a költő 
elfordította fejét, és sietve elindult az utcán, 

aztán a körvonala beleveszett a hidegbe.

Bata Emese (12.c)



b
es

zá
m

o
ló

2020
05

18

veztünk, nyaralni mentünk, sokat beszélget-
tünk, politizáltunk és nevettünk.
Az osztályomon kívül volt még egy megha-
tározó közösség számomra az iskolában, ez 

pedig a DT. Csodálatos embereket ismertem 
meg itt, és csodálatos dolgokat vittünk vég-
hez. Számtalan programot megszerveztünk, és 
számtalan ügyért álltunk ki. Minden évben alig 
vártam a DT-táborokat, a szerdai ülések pedig a 
heteim kedvenc időpontjává váltak.

Rengeteg iskolai programon vettünk részt. 
Számomra talán ezek a legmeghatározóbb 
emlékek. Jártunk Angliában, Pozsonyban és 
Délvidéken is. Olyan helyekre jutottunk el, és 
olyan élményekben volt részünk, amik – azt 
hiszem – örökre velünk maradnak. Semmi nem 
tudja visszaadni az éjszakai buszutak hangula-
tát, amikor hulla fáradtan mulatóst hallgatunk a 
busz hátuljában (tanáraink legnagyobb örömé-
re), vagy amikor egy fárasztó nap után az egész 
éjszakát végigbeszélgetjük a szobatársainkkal, 
és másnap 4 óra alvás után órákig sétálunk egy 
kastélyban, miközben alig várjuk, hogy aludhas-
sunk fél órát a buszon, meg a pillanatot amikor 
megkapjuk a várva várt szabadidőt, van 40 
percünk felfedezni a várost, és az egész csoport 
szétszéled.

Majd jött a végzős év... Ezt vártuk. Ezt vártuk 
régóta, és mégis most, hogy itt van, bárcsak 
lenne még időnk. De nincs. Eljött a búcsú ideje, 
és ideje kilépnünk a „nagybetűs életbe”. Nem 
tudjuk, mi vár ránk, nem tudjuk, mire számít-
sunk, de talán ettől ilyen izgalmas.

Év elején, szeptemberben, Krakkóba mentünk 
osztálykirándulni, ami a négy év legkedve-
sebb néhány napjaként maradt meg bennem. 
Gyönyörű helyeken jártunk, nagyon finoma-
kat ettünk, és végre megkaptuk a „végzősök 
szabadságát”, amire mindig is vágytunk. Még 
akkor is messzinek tűnt az évvége, csak beszél-
tünk róla, hogy milyen közel van az érettségi, 
de elég messze volt ahhoz, hogy önfeledten jól 
érezzük magunkat.

Mint írtam, különleges osztály voltunk, így elke-
rülhetetlen, hogy az utolsó évünk is különleges 
legyen. Termet váltottunk, új osztályfőnököt 
kaptunk, majd a Tanárnő sérülése miatt nehéz 
helyzetbe kerültünk a szalagavatónk kapcsán. 
De a szalagavató napja eljött, és szerencsére a 
körülmények ellenére is el tudott jönni a Tanár-
nő. Számunkra ez volt a búcsú. Ezt persze akkor 
még nem tudtuk, meg sem fordult a fejünkben, 
hogy úgy lenne vége, ahogy történt, hiszen bal-
lagás mindig van...
Március 13-a volt a nap, amikor utoljára iskolá-
ban voltunk, és amikor este bejelentették, hogy 



hétfőtől nincsen suli. Ez egy átlagos pénteki 
nap volt, el sem köszöntünk. Bár sejteni lehe-
tett, hogy hétfőn nem jövünk vissza, mégsem 
realizáltuk. Azt gondoltuk, hogyha be is zárnak 
a sulik, érettségiig úgyis visszaáll minden. Örül-
tünk is, hiszen melyik diák ne örülne, hogy nem 
kell iskolába járni. Hamar rá kellett jönnünk 
azonban, hogy nem lesz ez olyan egyszerű, 
mint gondoltuk.

„Messze van még a május...” Messze volt, de 
eljött, mi pedig nem ültünk vissza a F02-es 
terem padjaiba, nem volt utolsó napunk és 
utolsó osztályfőnökink, nem kívánhattunk sok 
sikert egymásnak, és nem nézhettünk vissza 
utoljára a termünkbe, mielőtt egy következő 
osztály megkapná azt.

Éveken át készültünk a buzogányra, és ábrán-
doztunk róla, hogy milyen lehet végzősként 
látni. Amikor neked szól, és a könnyeiden 
keresztül nézed az elmosódott fényeket, 
miközben a barátaid két oldalról karolnak át. Mi 
ezt nem tudhattuk meg. Valahogy olyan furcsa 
az egész, mintha nem lenne még vége, hiszen 
nem volt lezárás. Most vége az érettségiknek, 
és már nem vagyunk gimnazisták, mégis olyan 
érzés, mintha csak egy nyári szünet kezdődött 
volna. Fellélegeztünk, hiszen nincsenek már 
kötöttségek, de valamiért nincs olyan érzé-
sem, mintha szeptemberben nem az Árpádba 
mennék vissza. Pedig szétszóródunk, minden-
ki megy a saját útján, mi pedig ki tudja, mikor 
leszünk így együtt újra.

Hiányozni fog ez az iskola, hiányozni fog az osz-
tályom, hiányozni fog a DT, hiányozni fognak a 
folyosók, a tantermek, a lyukas óráimban elfo-
gyasztott Marcis kávék, és az iskolában terjengő 
menza illata az 5. óra utáni szünetben. 
„Nagyok” lettünk, de az álmaink még nagyob-
bak. Kívánom mindannyiótoknak, hogy talál-
játok meg az utatokat. Akiket pedig hátraha-
gyunk, vigyázzatok magatokra! Használjátok ki 
ezeket az éveket, mert elröpülnek, és egy pilla-
nat alatt csupán szép emlékekké válnak.

Liza
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A Tévhitek alkotópályázatra érkezett, díjazott alkotások közül mutatunk be 
négyet.

Erdélyi Flóra (11.c): Karöltve

Kovács Nikolett (11.b): Mitológiai alakváltások

Kamuthy Maja (11.c): Bajnokok reggelije

Létai Laura (11.c): Antigoné


