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A Bolyai János Gimnázi-
um minden évben kiváló le-
hetõséget kínál a angol-ma-
gyar kéttanítási nyelvû kép-
zésben részt vevõ 10. évfolya-
mos tanulók számára. Isko-
lánk tanárai idén 11. alkalom-
mal szervezték meg a tízna-
pos angliai tanulmányutat,
melynek keretén belül kibõ-
víthettük a civilizáció órákon
tanultakat: jobban megismer-
kedhettünk az angol kultúrá-
val, szokásokkal, gasztronó-

miával, játékos, érdekes feladatokkal fejleszthettük be-
szédkézségünket és betekintést nyerhettünk egy angol
család mindennapjaiba.

Az elsõ állomás Brüsszel volt. Úgy gondolom Brüsz-
szel több, mint az Európai Unió székhelye, a város stí-
lusa egészen egyedülálló, a nyüzsgõ, macskaköves ut-
cák, a patinás, monumnetális épületek látványa lenyû-
gözõ volt. Megtekintettük a város jelképeit, az
Atomiumot, ami az 1958-as világkiállításra épült, vala-
mint a Manneken Pis-t. A csupán 30 cm-s szobor ruha-
tára több mint 200-féle öltözékkel bõvelkedik.

A belgák híresek csokoládészeretetükrõl, így sza-
badidõnkben nem hagyhattuk ki a belga csokis gofrit,
amit mindenkinek csak ajánlani tudok.

Nagy örömünkre a szombat éjszakát egy nyugodt
francia városkában, Calais-ban töltöttük. Másnap reg-
gel komppal folytattuk utunkat. Anglia partjához köze-
ledve lenyûgözõ látványban volt részünk, hiszen meg-
pillantottuk a doveri fehér sziklákat.

A Salisbury Katedrális, és a Stonehenge megtekinté-
se után este értük el úticélunkat, Barnstaple-t. Minden-
ki nagy izgalommal várta a családokkal történõ ismer-
kedést, elsõ közös vacsorát.

Ellentétben itthoni diáktársainkkal, számunkra
rendhagyó módon zajlott az iskolakezdés. A tanítás 9
órakor kezdõdött, a délelõttöket a helyi nyelviskolában
töltöttük, ahol kommunikáció központú, találékony,
érdekes feladatokat kaptunk.

Az elsõ nap ideiglenes otthonunkat, Barnstaple-t fe-
deztük fel. A gyönyörû kis város hosszú történelmi múlt-
ra tekint vissza, amelynek emlékét számos épület és mû-
emlék õrzi. Idegenvezetõnk, Tom, aki egy igazi angol
úriember, szmokingban, ciliderben, és sétapálcával a ke-
zében mutatta be nekünk a város nevezetességeit.

Délutánonként Devon megye szebbnél szebb város-
káit, tájait jártuk be. Woolacombe-ban lehetõségünk
nyílott arra, hogy megmártózzunk az óceánban,
Ilfracombe-ban megkóstoltuk az angol specialitást, a
fish and chips-et, jártunk Lyntonban és Lynmouthban,

Anglia visszavár

Kádárkuti Emese
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és meglátogattuk azt a várost is, ahol a krimiírás király-
nõje, Agatha Christie élt és alkotott.

Az estéket a családokkal töltöttük, akik nagyon
vendégszeretõek, nyitottak, közvetlenek, és barátságo-
sak voltak.

Szombat reggel fájó szívvel vettünk búcsút
Barnstaple-tõl, mert mindannyian nagyon megkedvel-
tük a várost és az itt élõ embereket, de tudtuk, hogy

nagy kaland vár ránk, célbavettük a szigetország min-
dig nyüzsgõ fõvárosát. 2 napot töltöttünk Londonban.
Bejártuk Madame Tussauds Panoptikumát, felültünk a
London Eye-ra, ahonnan csodálatos kilátás nyílott a vá-
rosra.

Londoni sétánk során megtekintettük a brit uralko-
dó hivatalos rezidenciáját, a Buckingham Palotát, a
St. James's parkot, ami a nagy város közepén egy kis
paradicsom a mindennapokból kiszakadni vágyó la-
kosoknak. A Temze partján elsétáltunk a parlament
mellett. Nagy hatással volt rám a gótikus stílusban
épült, monumnetális építmény, a Westminster Apát-
ság, hiszen ezen falak között megelevenedik a brit
történelem.

Amellett, hogy az angol szókincsünk is jelentõsen
gyarapodott, életreszóló élményekkel gazdagodtunk,
és mindannyian megállapítottuk, hogy ez a tanul-
mányút csak egy kis ízelítõ volt, mert Anglia vissza-
vár minket!

A képeket Fülöp Eszter készítette.

2013. szeptember 19-én 39
szerencsés diáktársammal
együtt hosszú útra indultunk:
egész Angliát körülölelõ ta-
nulmányi kirándulásra.

A program ugyan sokat
sejtetett, mégis mindannyian
tudtuk- sokkal többet fogunk
látni, és tanulni, mint az elõre
megjósolható.

A jó hangulatú oda utun-
kat egy félnapos belgiumi 
látogatással színesítettük,
melynek keretein belül a cso-

koládé bódító illatával megtelt kisvárost, Brugge-t tekin-
tettük meg. A napot Franciaországban- és ágyban!- el-
töltött éjszaka koronázta meg.

Másnap komppal szeltük át a csatornát, és érkez-
tünk meg a szigetországba. Ugyanezen a napon be-
pillantást nyertünk a világhírû reneszánsz drámaíró,
Shakespeare életébe – meglátogattuk a szülõházát
Stratfordban, majd pár órára Oxfordi egyetemistá-
nak is érezhettük magunkat. Végignéztük a méltán

híres iskolát… Ez a nap az irodalom és a tudomány
jegyében telt el.

Másnap tovább utaztunk William Wallace földjére:
Skóciába. Valamennyiünket elképesztett a skót felföld
érintetlen, vad szépsége, ahogy uralkodóan felénk
magasodott, kétséget sem hagyva annak megmásítha-

Skócia – avagy a lüktetõ történelem nyomában

Géczi Luca
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tatlanságáról. Megérkeztünk a fogadó családokhoz,
mindenki elégedett volt átmeneti szüleivel – és a va-
csorával is.

Következõ nap a Fekete Város – Edinburgh – felé
vettük az irányt, aminek hangulata mindannyiunkat
megbabonázott: a vár, a koronázási ékszerek, az
épületek, minden árasztotta a történelmet, ami kö-
rüllengett minket is. Beavattak a híres skót whisky-k
világába, amit ugyan nem kóstolhattunk meg, de a
gyors talpalót követõen bizton állíthatom; mindenki
a nyelve hegyén érezte a nemzeti ital jellegzetesnek
vélt ízét.

Ezt követõen Dundee felé vettük az irányt, ahol
Scott kapitány híres hajóját, a Discovery-t néztük
meg, amivel a 20. század elején elhajózott az Északi
Sarkra- helyet szorítva magának a gazdag angol tör-
ténelemben.

Másnap felfedezõ túrára indultunk; a Loch Ness-i
szörny után. Sajnos, utunkon nem jártunk sikerrel,
(Nessi valóban nagyon jó lehet a bújócskában) de a
rejtélyes élõlény kilétét vizsgáló múzeum még több
kérdést vetett fel bennünk.

Természetesen nem halasztottuk el, hogy meg-
emlékezzünk a szabadságharcos, William Wallace-
ról sem, a híres, tiszteletére állított óriási emlékmû
elõtt. Azonban hamarosan- túl korán- búcsút kellett
mondanunk ennek a gyönyörû, és valóban érdekes
vidéknek. Sokak nagy örömére Liverpool felé vettük
az irányt.

Akár városi gyásznapként is jellemezhetnénk,
ami ott fogadott bennünket: elõzõ nap a helyi foci-
csapat kikapott a Manchester United-tõl. Nem sok
mosolygós emberrel találkoztunk… Egészen addig a
percig, amíg be nem léptünk a zenei kultúra alapjait
lefektetõ együttes, a Beatles múzeumába.

Egy idõutazás volt végigélni a csapat történetét,
látni a folyamatot, hogyan is lettek hétvégi, na-ját-
szunk-valamit zenekarból egy mai napig milliókat
megmozgató mûfaj. Mert a Beatles nem csak egy ze-
nekar. A Beatles egy életérzés.

És végezetül, utazásunk végsõ állomásaként más-
nap a fõvárosba indultunk.

London számtalan meglepetést tartogatott szá-
munkra, a British Múzeumba kiállított világhírû
szobrok, festmények, ránk maradt képzõmûvészeti
tárgyak segítettek elképzelni mindazt, amivel
azidáig csak a történelem-, vagy az irodalomkönyv
lapjain találkozhattunk. A Természettudományi Mú-
zeumban közelebbi rálátást nyertünk a dinoszauru-
szok titkokkal övezett világába is. Sétálhattunk az
Oxford Street-en, vásárolhattunk, kicsit mindannyi-
an „londoner”-nek érezhettük magunkat egy félnap
erejéig.

Utazásunk utolsó célpontja a híres börtön, a Tower
volt, ahol megnézhettük a Koronázási ékszereket. A
történelmen gyalogoltunk, felejthetetlen élmény volt. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel elmetróztunk
Greenwich-be, oda, ahol „az idõ elkezdõdik”.

A haza utat mindenki az emlékek hatása alatt töl-
tötte, valamiféle boldog kábultságban. És ott, lent a
mélyben a víz alatt, a vonaton egyként gondoltunk:
ennyire jó évkezdés nem sok mindenkinek adatik
meg.
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A kecskeméti Bányai Júlia
Gimnázium két kolléganõjé-
vel immár második alkalom-
mal vállalkoztam arra, hogy
tanítványainkat egy tartal-
mas õszi kirándulással te-
gyük gazdagabbá. Két éve a
Loire menti kastélyokat ba-
rangoltuk be, most pedig
Franciaország két vadregé-
nyesebb, izgalmas és színes
régiójának felfedezésére vál-
lalkoztunk. Normandia és
Bretagne várt ránk! A szerve-
zési feladatokban a Kecske-

méten dolgozó francia lektor is segítségünkre volt. A
több mint 50 fõs csoportban mindkét városból jöttek
olyanok, akik a korábbi utunkon is részt vettek, s

örömmel láttam, hogy jó ismerõsként köszöntötték
egymást, néhányan azóta is tartják a kapcsolatot, barát-
ságok szövõdtek.

Mit is igényelt ez a kilencnapos kirándulás a szerve-
zõktõl? Igen sokrétû munkát, hiszen a tervezéstõl, az

együttmûködéstõl kezdve az idõpontok egyeztetését, a
múzeumokba, farmokba való elõzetes bejelentkezést,
fordító és tolmácsolási feladatokat, a nap 24 órájában
nevelõi tevékenységet, néha anyai gondoskodást.

S mit kaptunk az út során? Sok-sok tapasztalatot,
élményt. Az utazás munka jellege el is mosódott, hi-
szen a diákság érdeklõdését látva mi is átadhattuk
magunkat a látványnak. Tanítványaim szemébõl
olykor lelkesedés (Brüsszel esti hangulata, bocisi-
mogatás egy biofarmon), olykor a megdöbbenés (a

9386 fehér márvány keresztbõl álló amerikai katonai
temetõ látványa), máskor a csodálkozás (Honfleur és
Deauville tengerparti kisvárosok varázslatos hangu-
lata, Mont-Saint-Michel titokzatossága), s megint
máskor a boldogság (az ár-apály tapasztalása az
apátságnál és a három oldalról tenger mosta Saint-
Malo városában, gyönyörködés Párizs látképében az
Eiffel-toronyból) volt kiolvasható. S még nem is szól-
tam arról a számos ismeretrõl, amelyet felidézhet-
tünk, megtanulhattunk, megtapasztalhattunk utunk

Irány Normandia és Bretagne!

Lékóné Lantos
Zsuzsanna
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során: Franciaország történelmébõl a Bayeux-i fali-
kárpit tanulmányozása révén a titokzatos középkor-
ba csöppentünk, majd Rouenban Szent Johanna
mártírhalálának helyszínén jártunk, majd a második
világháború emlékezetes inváziós partraszállásának
több pontját is felkerestük; de a francia mûvészetbõl
is ízelítõt kaphattunk, hiszen az impresszionisták
képeiben gyönyörködhettünk, Párizsban pedig a
Montmartre izgalmas hangulatába szippantottunk

bele; a francia gasztronómia sem maradhatott el, fi-
nomabbnál finomabb croissant-okat, a camembert
sajtot s az almabort kóstoltuk meg.

Nevezhetjük kirándulásnak, tanulmányútnak ezt a
franciaországi tartózkodást, de a jelentõségét nem lehet
tagadni: minden résztvevõ sok élménnyel gazdagodott,
miközben tanult önállóságot, toleranciát is. A francia
nyelvet tanulók gyakorolhatták nyelvtudásukat, a né-
metesek pedig egy másik kultúrába tehettek utazást.

Október 25-én délután egy
tizenhat fõbõl álló kis csapat
várakozott tömött csomagok-
kal a benzinkútnál arra vár-
va, hogy megérkezzen a kis-
buszuk. Osztályom nagy ré-
sze ekkor épp azt tervezgette,
hogy mivel fogja tölteni a sza-
badidejét az õszi szünetben,
én azonban nagyon is tud-
tam. Elindultunk. Tudtam,
hogy jó pár óra utazás vár
még ránk, de ami utána kö-
vetkezett, az mindent kárpó-

tolt. Úti célunk: Franciaország, a mûvészetek és a kul-
túra hazája.

Budapesten csatlakoztunk a kecskeméti Bányai Jú-
lia Gimnázium csoportjához, és egy gyors átpakolás
után útnak is indultunk a határ felé. A buszút meglehe-
tõsen gyorsan eltelt, mindenki izgatottan várta a más-
napot. Franciaország elõtt a belga fõváros felé vettük az
irányt, ahova másnap délelõtt érkeztünk meg. Kissé fá-
radtan, de annál nagyobb lelkesedéssel indultunk felde-

ríteni Brüsszelt. Elsõ megállónk az autós múzeumba
vezetett, ahol egy hangárméretû teremben sorakoztak
a különbözõ korok jármûvei. Ezután a képregény mú-
zeumba sétáltunk át, ahol betekintést nyertünk a kép-
regények világába, a legkorábbi rajzoktól kezdve a mai
kor munkájáig, valamint olyan ikonikus szereplõket is
felfedezhettünk a képkockákon, mint Tintin, Lucky
Luke vagy a törpök. A múzeum után elindultunk felde-
ríteni a városközpontot. Ahogy a nap szépen lassan
kezdett eltûnni az égrõl, egyre több helyen gyúltak fel
a kültéri lámpák, csodálatos hangulattal megfestve az
utcákat és az épületeket. Buszhoz indulásunk elõtt már
a fényárban úszó palota intett búcsút nekünk. Minden-
ki örömére az éjszakát már mind puha ágyban töltöt-
tük, így másnap kipihenten indulhattunk tovább.

Most Lille volt soron, ahol francia anyanyelvû kala-
uz vezetésével ismerhettük meg a város nevezetessége-
it és sok érdekességet tudtunk meg, miközben végigsé-
táltunk a csodálatos sétálóutcákon.

Új nap, új város. Aznap délelõtt Rouenba utaztunk
el. Ismét varázslatos házak köszöntöttek minket sétánk
során. Barangolásunk alatt elsétáltunk a roueni Notre-
Dame-hoz, majd a Szépmûvészeti Múzeumba látogat-

Hódítsuk meg Franciaországot!

Sasvári Péter



72

Utazások

tunk el, ahol számos reneszánsz, barokk és impresszi-
onista festményt és alkotást csodálhattunk meg a ko-
rok nagy festõitõl. Délután egy picit eltérõ program várt
ránk, egy bio almafarmra látogattunk el, ahol betekin-
tést nyertünk a farm mûködésébe, és meg is kóstoltuk
az ott készített almabort és almalevet, melyek sokunk-
nak annyira elnyerték a tetszését, hogy még hazára is
vittünk belõle. A napot két tengerparti város, Honfleur
és Deauville felfedezésével zártuk, ahol lehetõségünk
volt bebarangolni a macskaköves utcákat és ajándéko-
kat vásárolni.

A negyedik napon a híres bayeux-i kárpitot tekintet-
tük meg egy audioguide társaságában, amely feltárta
elõttünk a vászonra hímzett képek történetét. Utána
Colleville-be utaztunk, ahol a normandiai partraszállás
emlékhelyére és egy katonai temetõbe látogattunk el,
valamint aki szeretett volna, lesétálhatott a közeli ten-
gerparthoz. Utolsó megállónk az Ohama Beach emlék-
múzeum volt, ahol számos második világháborús kato-
nai ruhát, felszerelést és emléktárgyat tekintettünk
meg.

Szerdán Mont-Saint Michelbe utaztunk, ami szá-
momra az összes látnivaló közül a legjobban tetszett.
Mikor odaértünk, a víz éppen kezdett visszahúzódni a
kis sziget körül, mely tetejébõl egy bencés kolostor
emelkedik ki a magasba. A sziget területén, mintha
megállt volna az idõ: ódon épületek szûk, macskaköves
utcáin sétáltunk fel a hatalmas kolostor felé. Az épület
belsõ terének megcsodálása után mindenkinek lehetõ-
sége volt felfedezni a kis utcákat a saját ütemében. Sze-
rencsére egész nap csodásan sütött a nap, így én az el-
sõ fél órában a kolostor egyik kertjében ültem,és gyö-
nyörködtem a tájban, majd páran elindultunk felderíte-

ni az utcákról nyíló édesség- és ajándékboltok kínálatát.
A következõ nap egy farmon jártunk, ahol Norman-

dia másik jellegzetes finomságát, camembert sajtot ké-
szítettek. A farmot üzemeltetõ aranyos francia házas-
pár megmutatta nekünk a sajtgyártás lépéseit, és meg
is kóstoltuk a kész termékeket. A délutánt két csodála-
tos kisváros, felfedezésével töltöttük, Dinanba és Saint-
Malóba látogattunk el, ahol ugyancsak feltankolhat-
tunk a finomabbnál finomabb édességekkel a kis bol-
tok között sétálva.

Párizsra az utolsó nap került sor. A fõvárosba érkez-
ve elsõ utunk a Montmartre-ra, azon belül a Festõk te-
rére vezetett. A kissé borult õszi idõjárást kompenzál-
ták a színes és élettel teli festmények és fényképek, me-
lyeket az alkotók árultak. A tér végigjárása után átsétál-
tunk a Sacré Coeur-bazilikához, ahonnan szétnézve az
egész város látképe terült el a szemünk elõtt. Délután
több lehetõség közül választhattunk, mely közül én az
Eiffel-torony meghódítása mellett döntöttem, mert
nem lett volna igazi egy párizsi városnézés az Eiffel-to-
rony nélkül. Az idõjárás úgy döntött, hogy egy kicsit
megnehezíti a dolgunkat, de a szemerkélõ esõ sajátos
hangulatot kölcsönzött a városnak. Fentrõl nézve a tó-
csák visszaverték az utca fényeit, tündöklõ foltokká
mosva a várost. Mire a buszhoz visszaértünk, már le-
ment a Nap, így a buszos városnézésünk során meglát-
hattuk Párizs nevezetességeit esti kivilágításban is.
Méltó búcsúzója volt a városnak tõlünk, enyhítve a
szomorúságot, hogy másnap már otthon is leszünk.

Igaz, hogy Párizstól és Franciaországtól való bú-
csúnk már történelem, mégis olyan emlékekkel és él-
ményekkel gazdagodtam, melyekre a mai napig – és re-
mélem, még sokáig – boldogan fogok visszaemlékezni.



73

Utazások

Iskolánk német nyelvet ta-
nuló diákjainak e tanévben is
lehetõségük volt, hogy a tan-
órákon tanultakat idegen
nyelvi környezetben is kama-
toztathassák.

Március 30 - április 5-ig ta-
nulóink – budapesti és záho-
nyi diákokkal kiegészülve –
Tirolban nyelvi táborban vet-
tek részt. E táborban évrõl-év-
re meghatározott heti rend
szerint folyik a munka, ám a
helyszín minden évben más
és más. Tehát az a szerencsés

diák, aki a Bolyaiban töltött 4-5 év alatt minden évben
részt vesz a táborban, az itt töltött idõ során Ausztria,
Németország és Svájc újabb és újabb látnivalóit fedez-
heti fel.

Az utóbbi években igyekeztünk ezen utakat nem
csupán egy országra koncentrálni. Tirol, fekvésébõl
adódóan remek kiindulási pontként szolgál a dél-tiroli
(olaszországi) kirándulásokhoz is. E tanévben ausztri-
ai utunk tehát Olaszországgal egészült ki. Szállásunk

az Innsbrucktól kb. 50 km-re lévõ Weer településen
volt, a Gasthof Steixner panzió minden igényt kielégítõ
2-4 ágyas szobáiban. Innen délelõttönként csillagtúra-
szerûen fedeztük fel a környéket, majd délutánonként
Hall in Tirolban napi 4 órában, nyelvi elõképzettsé-
günknek megfelelõen 3 csoportban bõvíthették ismere-
teiket a tanulók. Örömmel mondhatom, hogy a fárasz-
tó délelõtti kirándulások ellenére valamennyien szíve-
sen vettek részt a nyelvi órákon, hiszen azokat az ösz-
tönzõ - bátorító légkör jellemezte.

S hogy mi mindent láthattunk az egy hét folyamán?
A Swarowski kristálymúzeumot, a fejen álló házat
Terfensben, a tratzbergi kastélyt, Schwaz illetve Hall
városát, Innsbruck óvárosát, a Bergisel-en lévõ síugró
sáncot, Ausztria legkisebb városát, Rattenberget, ahol
egy igazi Apfelstrudel-Show-n vettünk részt, az olasz-
országi Bolzano városának történeti múzeumát, ahol
Ötzivel, a jégbefagyott emberrel is találkozhattunk,
Merano-t (Olaszország), s nem utolsó sorban az Alpok
lélegzetelállító magas csúcsait, ahol még áprilisban is
közel két méteres hó volt. Az egy hét valódi hozadéka

Német nyelvi tábor Tirolban

Horváthné 
Scholcz Erika
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az volt, hogy a tanulók autentikus környezetben, min-
dennapi szituációkban próbálhatták ki magukat, nyelv-
tudásukat, és betekintést nyerhettek egy német nyelvû
ország mindennapjaiba is.

2015 júliusában Tirol északi részét, valamint Bajor-
országot fedezzük fel. Téged is várunk!

S most nézzük, hogyan vélekedtek tanulóink az uta-
zásról:

„Már ötödszörre vettem részt a német tanulmányi
úton, ahol mindig nagyon jól éreztem magam. Az étel,
amit a szállodában kaptunk, mindig finom volt, nem
mellesleg, aki kért, kapott dupla adagot is.”

(Bálint Tamás 10.d)
„Ez az út egy örök emlék. Remélem, jövõre is szeren-

csém lesz egy hasonló úthoz.”
(Kárpáti Bence 10.d)

„Az út során nagyon szép helyekre jutottunk el. A
nyelvi órák is nagyon jók voltak. Ha tehetem, jövõre is
csatlakozom.”

(Mérész Balázs 10.d)

„Életem legszebb kirándulását élhettem át a Tirol-
ban töltött egy hét alatt….. Az iskolában minden óra
nagyon jó hangulatú volt, sokat tanultuk.”

(Tekeres Patrik 10.d)
„Az egész tábor tökéletesen volt megszervezve. Egye-

dül az volt a rossz, hogy hosszú volt az oda vezetõ út.”
(Básti Attila 10.d)

„A programok nagyon izgalmasak, változatosak vol-
tak. Már most érzem, hogy az ottani tanórák segítségé-
vel mennyi új dologgal bõvült a tudásom. Már sok isko-
la által szerevezett kiránduláson vettem részt, de mind-
egyik közül ez volt számomra a legjobb, leghasznosabb
kirándulás.”

(Szládek Anna 10.a)
„Nekem nagyon tetszett ez a hét. A kirándulások jók

és érdekesek, a délutáni tanórák nagyon hasznosak vol-
tak. Ha lehet, jövõre is megyek!”

(Ihracska Fruzsina 10.a)

2014. március 30-án (vasárnap) nekivágtunk nem
túl rövid utunknak Ausztria egyik tartományába, Ti-
rolba. Miután hajnalban elindultunk Salgótarjánból
még Budapesten megálltunk, ahol záhonyi és buda-
pesti diákok csatlakoztak hozzánk, s az utazást on-
nantól együtt folytattuk.

A 12 órás utazás után mindenki nagyon örült, hogy
megérkeztünk a szállásunkra Weerbe, a Steixner Panzió-
ba, ahol meleg vacsora és kényelmes szobák vártak min-
ket. A hét során nagyon érdekes és izgalmas programo-
kon vehettünk részt. 

Tirolban jártunk

Szládek Anna, Ihracska Ivett Fruzsina
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Hétfõn kezdetnek a Swarovski múzeumba látogat-
tunk el, ahol megcsodálhattuk a gyönyörû drágaköveket
különbözõ alakzatok és szobrok formájában. Ezen a na-
pon emellett még egy fejre állított házat néztünk meg,
ahol megtapasztalhattuk, hogy látják a világot a denevé-
rek. Délután az iskolába mentünk, ahol három, nyelvi
elõképzettségünknek megfelelõ csoportban kezdtük
meg a nyelvóráinkat. Megismerkedtünk tanárainkkal,
akik nagyon szimpatikusak és kedvesek voltak.

A keddi programunk egy túra lett volna a
Farkasszakadéknál, de sajnos ez elmaradt mert az ös-
vény munkálatok miatt le volt zárva.De emiatt nem ke-
seredtünk el, hanem feltaláltuk magunkat és ellátogat-
tunk Tratzberg kastélyába. Miután megismerkedünk a
kastély történetével és termeivel, Schwaz felé vettük az
irányt, hogy városnézéssel és vásárolgatással töltsük el
a hátralévõ idõt. A nap további részét tanulással töltöt-
tük, mielõtt visszatértünk szállásunkra.

A szerdánk nagyon mozgalmasan telt. Innsbruckba
utaztunk, ahol több nevezetességet tekintettünk meg.
Kezdetnek a híres Goldenes Dachl-t(azaz az aranytetõs
házat), Innsbruck jelképét,majd sétát tettünk a belvá-
rosban. Ezt követõen több mint 100 lépcsõfokot meg-
mászva feljutottunk a Stadturm-ba (a város tornyába),
ahonnan megcsodálhattuk Innsbruck városát. Végeze-
tül pedig a Bergisel-re, a síugrósáncra, vezetett utunk,
amely tetejérõl gyönyörû kilátás tárult elénk. Megta-
pasztalhattuk milyen magasról indulnak a síugrók, ami
igazán meghökkentõ volt. Ez után az iskola felé vettük
az irányt, hogy új nyelvi ismeretekkel gazdagodjunk.

Csütörtökön Ausztria legkisebb városában,
Rattenbergben egy igazi Apfelstrudel-show-n (almás

rétes kóstolón) vehettünk részt. Nem csupán szemün-
ket, de ízlelõbimbóinkat is kényeztethettük, hiszen
meg is kóstolhattuk az igazi bécsi almás rétest. Nem
csak élményekkel, de ajándékokkal is gazdagodtunk,
hiszen megkaptuk a rétes receptjét egy bögre kísére-
tében.

Rattenberget elhagyva az iskola felé vettük az irányt,
ahol német nyelvû dalokat tanultunk, ami mindenki-
nek nagyon tetszett. Majd pedig köszönetet mondtunk
és elbúcsúztunk tanárainktól, hiszen másnap egész na-
pos kirándulás várt ránk.

A pénteki napunkat egy hosszabb utazással kezd-
tük, ugyanis Olaszországba igyekeztünk. Ott Bozen vá-
rosában meglátogattuk a Természettudományi múze-
umban a jégbe fagyott embert, Ötzit.

Ezek után Meran városát fedezhettük fel, majd az
Alpok hófödte csúcsain át visszatértünk szálláshe-
lyünkre. Az olaszországi út során megfigyelhettük azt
is, hogy az északi olasz városokban is szinte minden-
hol beszélnek németül.

Szombaton reggel búcsút vettünk Tiroltól és renge-
teg felejthetetlen élménnyel gazdagodva megkezdtük
hazafelé vezetõ utunkat.

Összegezve a hetünk csodásan telt. A szállásunk és
az ellátás is nagyszerû volt. A programokat tanáraink
izgalmasra, érdekesre és változatosra szervezték meg.
Szerencsére az idõjárás sem gátolt minket abban, hogy
jól érezhessük magunkat. A hasznos tanórák segítségé-
vel pedig sokat bõvülhetett szókincsünk, nyelvtudá-
sunk,  s a helyes kiejtést is elsajátíthattuk. 

Reméljük legközelebb is részt vehetünk ilyen tanul-
mányi kiránduláson!
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Áprilisban az Európai Polgá-
rok csapata Horváthné Scholcz
Erika tanárnõvel Horvátország-
ba utazott. Ezt az utat a 4 for
Europe verseny országos II. he-
lyezéseként nyertük, amelyre
315 csapat jelentkezett.

Az Európai Polgárok név
szerint: Széles Antónia, Betle-
hemi Viktória, Oravecz Ákos
és Tamás Gergely. Küzdelmes
két és fél hónap állt mögöt-
tünk, tele izgalommal, fáradt-
sággal, tanulással.

A verseny három fordulóból állt: az elsõ forduló a
neten közzé tett feladatok megoldását jelentette, 4 teszt-
feladatot kellett megoldanunk, interjút kellett készíte-
nünk egy olyan uniós polgárral, aki hosszabb-rövidebb

ideje hazánkban dolgozik, de állampolgársága nem ma-
gyar, valamint az európai parlamenti választásokat
népszerûsítõ kisfilmeket is készítenünk kellett. Az
online fordulóból a 4. helyen jutottunk be a regionális
döntõbe, amire november 11-én került sor Miskolcon. 

Elõzetes feladatként egy iskolai kulturális nap terve-
zetét kellett elkészíteni. A sorsolás során mi Svédorszá-
got kaptuk. A tervezet elõadásához kék-sárgába, az or-
szág színeibe öltöztünk a regionális döntõn. E forduló-
ban nehéz, lexikális tudást mérõ tesztekkel éppúgy ta-
lálkoztunk, mint kreatív, vagy éppen játékos feladatok-
kal. A regionális fordulóban remekelve teljesítettünk, s
2. helyezettként már országos döntõsök voltunk.

Nagyon örültünk, hogy továbbjutottunk, de sok
munka várt ránk, többek között a kulturális nap meg-

szervezése, amirõl egy prezentációt kellett bemutat-
nunk az országos döntõn. A sikeres svéd nap megszer-
vezése után sem dõlhettünk hátra, hanem készülõdni
kezdtünk az országos, mindent eldöntõ fordulóra. Az
utolsó megmérettetésre december 9-én került sor Kecs-
keméten. A regionális fordulóhoz hasonló, ám annál
nehezebb feladatokat kaptunk, s kulturális napunk
prezentációjára is sor került. Nagyon szoros verseny-
ben az országos döntõbe jutott 10 legjobb csapat közül
megszereztük az elõkelõ 2. helyezést, s jutalmul egy
ötnapos horvátországi körutazást nyertünk.

Április 7-én két másik csapattal nekivágtunk felfe-
dezni az ország nevezetességeit. Utunk elsõ állomása-
ként Zágrábbal ismerkedtünk meg, ahol a helyi Euró-
pai Unió képviselõi fogadtak bennünket. Szállásunk a
tengerparti Lovranban volt, gyönyörû kilátással, ízlése-
sen berendezett szobákkal, kitûnõ gasztronómiával.

Másnap Pulában megnéztük az amfiteátrumot, majd
egy kis városnézés után Rovinj jellegzetes székesegyhá-
zát tekintettük meg. A nap zárásaként Porec városában

A svédasztaltól a horvát tengerpartig

Betlehemi Viktória
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tettünk egy rövid sétát. Menet közben lehetõség nyílt ar-
ra, hogy a másik két csapattal megismerkedjünk. 

A kirándulás harmadik napján Fiumébe, a híres ki-
kötõvárosba látogattunk, amely lenyûgözött minket
hatalmas hajóival, pompás templomaival. A városban
több óra szabadidõt kaptuk, amit városnézéssel, vásár-
lással, fagyizással töltöttünk el. A nap hátralévõ részé-
ben Opatija csodálatos belvárosát fedeztük fel. Ebédün-
ket itt, egy tengerparti étteremben költöttük el.

Utunk méltó befejezéseként a Plitviczei-tavakat te-
kintettük meg. Csodálatos zúgóival, hatalmas vízesésé-
vel, gazdag élõvilágával mindenki legkedvesebb emlé-

kévé vált. Szomorú szívvel csomagoltunk. Gyorsan el-
telt ez a pár nap, de sikerült képet kapnunk az Európai
Unió egyik tagállamáról, Horvátország kultúrájáról, s
szokásairól.

Visszatekintve úgy gondoljuk, mindenképp érde-
mes volt elindulnunk ezen a versenyen. Októberben
még remélni sem mertük, hogy sok neves gimnáziu-
mot magunk mögé utasítva ott leszünk a legjobbak kö-
zött. Ez a közel három hónap, mely mind a négyünk-
nek és felkészítõ tanárunknak, Horváthné Scholcz Erika
tanárnõnek is kemény megpróbáltatás, hatalmas munka
volt, meghozta gyümölcsét.

„Óh én édes jó Istenem,
oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
ínségemben lágy kenyerem.

Vándorfecske sebes szárnyát,
vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét.
Jézus, áldd meg Erdély népét.

Vándorfecske hazatalált,
édesanyja fészkére szállt.
Hazajöttét megáldotta
Boldogságos Szûz Mária.”

(Régi székely himnusz)

Kiskamaszkorba léptünk,
13 éves immár ez a nagyszerû
összejövetel. A Bolyaiak váro-
sában találkozni nemcsak em-
berbaráti élmény, hanem egy
Bolyai-iskolának a gyökerek-
kel való megtisztelõ találko-
zást is jelenti. Nekünk,
bolyaisoknak Marosvásárhely
templom, hiszen Bolyai Far-
kas és Bolyai János számunk-
ra szent lábnyomain lépke-
dünk. Testvériskolánk, a mos-

tani találkozó házigazdája, a Bolyai Farkas Elméleti Líce-
um homlokzata elõtti parkban áll a két Bolyai híres szob-
ra, Izsák Márton és Csorvássy István 1957-es alkotása.

A négy nap alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Iskolánkat a következõ küldöttség képviselte: Kis Csa-
ba László 12. c, Krista Zsolt 11. c, Nyikes Zsombor 11.
b, Palaticzky Júlia 12. c, Simkó Márton 11. b; illetve
Pálfalvai Zoltán igazgató úr, Czene Éva DÖK patronáló
tanár és Sóvári László Bolyais találkozó „veterán”.

Rögtön az elsõ napon a közel 10 órás közös buszos
utazásba beépítettünk egy rövid városnézést a „kincses
Kolozsváron”. Megnéztük Bolyai János és Mátyás ki-
rály szülõházát és sétáltunk a házsongárdi sírkertben.
Este, a megérkezés utáni ismerkedési est még jobban
összekovácsolta a kilenc iskola diákküldöttségét.

Utoljára 2005. március 18-22-én voltak itt a
bolyaisok. A következõket jegyeztem le akkor errõl:
„Márai Sándor regénycímét /Rómában történt valami/
némileg átalakítva március 18 és 22 között az erdélyi
Marosvásárhelyen is történt valami.

Valami a Bolyaiak körül. Valami a szétszakított ma-
gyarság jövõje körül. Valami, amely mint az elültetett
gyümölcsfamagonc, majd csak hosszú évek múlva for-
dul termõre. Addig is azonban ápolni, óvni kell. A jövõ
fáját! Mert van jövõ a magyarság számára is. Csak –
mintegy Bolyai Jánosként – meg kell találni a geometri-
ája új útjait.

Csodaszámba megy, ahogy a XIX. század két mate-
matikusóriásának, Bolyai Farkasnak és fiának, János-

VÁNDORFECSKÉK A FRONTVÁROSBAN
(A Kárpát-medencei Bolyai nevet viselõ iskolák marosvásárhelyi XIII. találkozója

2014. április 10-13.)

Sóvári László
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nak a zsenije egyesíteni tudott kilenc kárpát-medencei
középiskolát. Õk, a Bolyai nevet viselõ iskolák képvise-
lõi találkoztak itt egy háromnapos rendezvényen.”

A második napon elkezdõdtek a diákcsapatok kö-
zötti különbözõ versenyek, a szomorú idõ ellenére a
hangulat jó volt. A városnézõ túra után a diákoknak az
irodalmi megmérettetés következett, ahol a salgótarjá-
ni csapat remekül helyt állt elsõ helyezést elérve.

Jó volt újra itt, a Bolyaiak lábnyomán lépkedni. Jó
volt újra érezni az Erdély-varázst. Az elutazás elõtti hó-
napokban visszatérõ hír volt a magyar médiában, hogy
egy román vállalkozó mélygarázst akar építeni közvet-
lenül a Kultúrpalota mellett. Hogy veszély fenyegeti a
magyar szecessziónak ezt az ékszerdobozát. Szeren-
csére kevésbé volt veszélyes a helyzet, a média most is
túlzott egy kicsit. Most új nézõpontból is láthattuk az
épületegyüttest: felülrõl, a városháza tornyából. Így tel-
jes pompájában láthattuk a zománcpikkelyes, színes
Zsolnay-cseréppel borított tetõt. Az épület külsõ képét
ez, illetve a mozaikokkal, freskókkal és dombormûvek-
kel ékesített homlokzat uralja. Komor Marcell és Jakab
Dezsõ mûépítészi munkáját már a szabadkai városhá-
za megtekintésekor is csodálhattuk a zentai találkozón. 

Amint a Kultúrpalotába belépünk, rögtön feltûnnek
Róth Miksa gyönyörû ólomüveg ablakai. A lenyûgözõ,
45 méter hosszú elõcsarnok carrarai márványból ké-
szült és két végében hatalmas velencei tükrök állnak. A
mitológiai témájú freskók technikája a frescobueno
(nedves vakolat), amelyek összhangban vannak az en-
teriõrrel, külön-külön pedig egy-egy ballada vagy törté-

nelmi téma világába vezetnek
(Székely népballada, A tál-
tos).

A földszinti elõcsarnokból a
koronázási dombormû alatt lé-
võ ajtón lépünk be a Nagyte-
rembe. Gyönyörû, díszes ku-
polával fedett három erkélyes
kör hangversenyterem, amely
800 személy befogadására al-
kalmas. Orgonáját 1914-ben
(nevezetes év!) készítették a
jägerndorfi Rieger testvérek,
annak idején a legnagyobbak
egyike volt, 4463 síppal és 63
regiszterrel, napjainkban is tö-
kéletesen mûködik. A terem

rendkívüli akusztikájára felfigyelt Enescu, Bartók, Casals,
Grozavescu és sokan mások. A koronázási bronzdombor-
mûnek egyébként külön története van. I. Ferenc József
koronázását ábrázolja. Miért éppen ezt a koronázást? Ke-
vesen tudják, hogy az épület eredeti neve Ferenc József
Közmûvelõdési Ház. Ez mindent megmagyaráz. 1920-
ban – a váratlan történelmi fordulat kapcsán – leszedték.
2000-ig az épületben rejtegették különbözõ helyeken: a
pódium alatt, a pincében sóder alá dugva (a Kárpát-me-
dencében a mûalkotásoknak is közép-európai sorsa
van!).

Az emeletre a szintén carrarai fehérmárványból ké-
szült két lépcsõházon keresztül lehet feljutni. Közben
gyönyörködhetünk a falak dekoratív, virágmintás (a
szecesszió legfontosabb díszítõeleme) kifestésében és a
stilizált népi motívumokkal keretezett, a kultúra és a
történelem személyiségeinek portréit ábrázoló ólom-
üveg ablakok színes ragyogásában.

Az elsõ emeleten felfedezhetjük Marosvásárhely két
legnagyobb polgármesterének emlékszobáit: Bernády
György, a Kultúrpalota építtetõje, Emil Dandea pedig
folytatva elõdje munkásságát, mintegy kiteljesítette az
építmény kulturális és történelmi szerepét. A Bernády
emlékszobát a polgármester dolgozószobájának búto-
raival és könyvtárának egy részével rendezték be. Ta-
nulságos fa könyvespolcának vésett felirata: „A betû
megöl, a lélek pedig megelevenít.”

Bernády György formálta Marosvásárhelyt vidéki kis te-
lepülésbõl modern várossá. Mindezzel úgy nyitogatta váro-
sa számára a jövõ kapuit, hogy szellemi öröksége közben

Közös kép a marosvásárhelyi Pszeudoszféránál
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el ne vesszen. Ennek a programnak a legszebb kifejezõdé-
se a Kultúrpalota, amely az európai mûveltség egyik erõs-
sége, de a népi szecesszió sajátos eszközeivel õrzi annak a
földnek a hagyományait, ahol felépült. És ez Bernády vá-
rosépítõ munkájának megszívlelendõ üzenete a XXI. szá-
zadnak: önazonosságot megtartó, értékeket megõrzõ tar-
tással lehet csak emberhez méltó jövõt építeni.

Az épület második emeletén található a 200 férõhe-
lyes, kimagasló díszítõmûvészeti értéket képviselõ Kis-
terem, ahol kamarakoncerteket tartanak.

A Kultúrpalota igazi gyöngyszeme a Tükörterem.
Nevét a végeiben található hármas tagolású velencei
tükrökrõl kapta, amelyekben a tér mintha visszahajol-
na. Fogadóteremnek tervezték, ennek megfelelõ bútor-
zattal, falait festmények díszítik, hat színes ólomüveg
ablaka pedig az erdélyi mítoszok és a népballadák vilá-
gába vezet. A Tükörterem a nevét ugyan a tükrökrõl
kapta, de igazán híressé 12 híres üvegfestménye tette.
A díszes protokollterem utca felõli falán végigfutó ab-
laksor üvegképeit Thoroczkai-Wigand Ede és Nagy
Sándor festette, s Róth Miksa budapesti mûhelyében
készültek el (1913).

A terem szélsõ ablakai Thoroczkai-Wigand Ede fes-
tett képei alapján készültek. Témájuk a székely monda-
világ - ezáltal a székelység tárgyi, társadalmi és szelle-
mi néprajzát, az építkezési stílusokat, a házberende-
zést, a családi élet jeleneteit, a ház körüli életet, a fonto-
sabb munkákat szemléltetik. Balról az elsõ csoportban
három képet láthatunk: Hajdanában réges-régen, A
nagyúr kapuja, a Sátoros palota. A túlsó, jobb oldali
ablakok még inkább kötõdnek a hun-magyar monda-
körhöz: Réka asszon sátoros kertje, Csaba bölcsõje,
Réka asszon kopolafája. A nagy ablakképeket két kis-
méretû ablakfestmény egészíti ki: a Perosztószék és
Réka asszon deckás ablaka. A külsõ fal közepén he-
lyezkednek el oszlopok között, bemélyedésekben a
Nagy Sándor festõmûvész tervei alapján készített szé-
kely balladajelenetek. A négy ballada közül bal oldalon
az elsõ a Budai Ilona (A kegyetlen anya). Fõ alakja a
gyerekeivel kegyetlenül bánó anya. E ballada távoli ro-
konai fellelhetõk ez európai folklóranyagban. Székely-
földön elõször Kriza János gyûjtötte össze, s máig is
Udvarhelyszéken és a moldvai csángóvidéken ismere-
tes. Témája a pénz, a vagyon bûvölete, mely az anyai
érzelmektõl is megfosztja a fõszereplõt. Az elsõ ablak-
táblán Budai Ilona díszes nemesasszonyi öltözetben
kezében viszi „kéncsösküs ládáját”, hogy a környéken

raboló ellenségtõl megmentse. Bal oldalán viszi „haja-
don küs lányát”, jobb felõl „futkosó küs fiát”. Felemelt
fejjel halad szaporán: „Menyen, menyen, menyen, sûrû
fenyves erdõn.” A második ablakkép azt a jelenetet áb-
rázolja, mikor a lovak dobogásától megriadva „leteszi
hajadon küs lányát”, hogy gyorsabban menekíthesse
kincseit. A festõmûvész és az üvegfestõ kifejezõen áb-
rázolja a térden állva könyörgõ leánykát, aki el sem
akarja hinni anyja kegyetlen elhatározását, s így rimán-
kodik: „–Anyám, édesanyám, ne hagyj el az útba, / Es-
sék meg a szüved, ne hagyj itt engemet!” A harmadik
ablakkép már az útjából visszatérõ, irgalmatlan tettét
mélyen megbánó anyát mutatja, aki elhagyott gyerme-
keit kérlelgeti, hogy térjenek hozzá vissza. A kisfiú a
képen dacosan, anyjának hátat fordítva válaszolja:
„Bizon nem menyek én, mert nem voltál anya, / Ha az
lettél volna, itt nem hagytál volna!” Ez a három kiemelt
mozzanat kifejezõen ábrázolja az anya tragédiájának
okát, lefolyását és a bûnhõdését.

A második ballada a Salamon Sára. A bal oldali ab-
lakon a díszes kalotaszegi muszujba (szoknyaféle) öl-
tözött leány türelmetlenül, sietve lovagol
Taliánországba, kedveséhez. A középsõ ablakképen az
elcsábított leányt az ördög karjaiban látjuk megbontott
öltözetben. „Hadd, hogy emeljelek, / Hadd, hogy ölelje-
lek.” A jobb oldali képen a halott lány a földön fekszik,
csupán hûséges lova õrzi együttérzõen: „Liliomra hull-
va / Feküdt a szép hulla.” A ballada erkölcsi mondani-
valója, a lány egyéni tragédiája mûvészien szemléletes.

A harmadik üvegfestmény a feudális társadalmi kü-
lönbségek miatt tiltott házasság tragédiája, a Kádár Ka-
ta (Két kápolnavirág). A virágban továbbélõ halott, a

A találkozó zenekara Nyárádszentlászlón
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halálban is egymásra találó tiltott szerelmesek történe-
te Európa folklórjában is megtalálható. Magyar változat
csak Erdélybõl és Moldvából ismeretes. Az elsõ ablak-
képen a fia keresését gõgösen elutasító Gyulainét lát-
juk, aki félig hátat fordít fiának. Miklós úrfi szelíd arc-
cal, felénk fordulva „szépön kéri” édesanyját: engedje
meg, hogy elvegye Kádár Katát, jobbágyuknak szép le-
ányát. Az anya válasza elutasító, kérlelhetetlen: „–Nem
öngedöm, édes fiam, / Nem öngedi az én rangom!” A
második kép a feneketlen tóba kegyetlenül beledobott

jobbágyleányt ábrázolja vízi növények, hínárok, halak
között, amelyek együttérzõen, mintegy simogatóan kö-
rülölelik, körülfogják az elpusztított lány testét. A har-
madik kép a szerelem halhatatlanságát jelképezõ két
virágszálat jeleníti meg, amint körülfogva a kápolnát,
föléje emelkedve, emberi alakban összekapcsolódik: a
két szerelmes egymástól elválaszthatatlan. Az igazi ér-
zelem legyõzi a társadalmi tiltást, az igazságtalanságot.

Nagy Sándor festõmûvész negyedik üvegképe való-
színûleg egyik legrégebbi, XI. századi balladánk: Júlia
szép leány (A mennybe vitt leány). Vallásos tárgyú,
pogány kori hiedelmek és keresztény elemek kevered-
nek egymással. A ballada valójában egy balladás han-
gulatú leánybúcsú és egy anyai siratóének ötvözete, s
Kallós Zoltán véleménye szerint ez az egyik legtökéle-
tesebb, legmûvészibb balladánk. A keresztény elemek:
a bárány, a misegyertyák, mennyország, a szüzek sere-
ge, a mennyei küldött - ötvözõdnek a pogány magyar
hitvilág elemeivel: a csodaszarvassal (amely itt bárány
alakjában jelenik meg), a tájékoztató fénnyel, a Nap és
a Hold szerepeltetésével - s a hármas kép legmegvilágí-

tottabb, legfényesebb eleme a Nap. Az elsõ ablakkép
térdepelve mutatja a búzavirágot szedõ, „magát mula-
tó” Júlia szép leányt, aki megpillantotta már a második
képen szereplõ, feléje tartó égi küldöttet, a „fodor fejér
bárányt”, amely „egy szép gyalogösvényen hát ott
jõdegel le”. Szarva között hozza a Napot és a Holdat,
„Két szép aranyperec aj! a két szarvába / Aj a két
ódalán két szép égõ gyertya”. A bárány köré a mûvész
dicsfényt von, hogy a mennyei ragyogást kiemelje,
amely Isten küldöttét kíséri. A harmadik kép a menny-
be vitt szüzek seregét ábrázolja, akiknek „híja esett”, s
Júlia az égi hívásra elbúcsúzik édesanyjától, hogy elvi-
gyék „a mennyei karba, a szent szüzek közé”. A négy
népballada a népmûvészet formakincsét használja fel.
Nagy Sándor magyaros népi szecessziós mûvészete új-
szerûen fogalmazza meg a népballadák témáit, s dina-
mizmusával, a lényeges balladaelemek kiemelésével
hangsúlyozza a bennük rejlõ tömörséget és tragiku-
mot, a magyar népballadák jellemzõ vonásait.

A Kultúrpalota monumentális épülete mûvelõdési
intézmények sokaságának nyújt otthont. Itt található
az Állami Filharmónia, a Maros Megyei Könyvtár, a
Mûvészeti Múzeum, a földszinti kiállítóterem és a Tör-
téneti Múzeum állandó tárlata.

A Városháza tornyába 202 lépcsõ vezetett fel, s a
gyönyörû kilátás csodálatosságát még a szemerkélõ,
szeles esõ sem vehette el. Ebben a csodálatos környe-
zetben, itt, a Városháza dísztermében került sor a Talál-
kozó megnyitó ünnepségére. Itt hangzott fel a „ván-
dorfecske hazatalált”, a Régi székely himnusz csodála-
tos dallama egy népdalénekes diáklány ihletett elõadá-
sában. „Vándorfecske hazatalált / édesanyja fészkére
szállt. / Hazajöttét megáldotta / Boldogságos
Szûzmária” – mintha nekünk, „hazatalált” bolyaisok-
nak szólt volna ez az ének. Mintha mi lettünk volna
ezek a „vándorfecskék”. Hazataláltunk a két Bolyai vá-
rosába, székely testvéreink fõvárosába.

A megnyitó ünnepséget megtisztelte a jelenlétével Dr.
Veszeli Tibor Bolyai-kutató, Brassai Zsombor, az RMDSZ
Maros megyei vezetõje, Kelemen Márton, a Maros Megyei
Tanács elnöke, Dr. Dávid László, a Sapientia Egyetem rek-
tora és Vincze Lóránd EU-képviselõ.

Bálint István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igaz-
gatója, a Szent György Lovagrend tagja meleg szavak-
kal köszöntötte a házigazdák nevében a vendég iskolák
képviselõit. Károly Frigyes, a szombathelyi bolyai igaz-
gatója a vendégek nevében megköszönte a baráti fo-

Nyárádszentlászló – 
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gadtatást. Dr. Dávid László rektor köszöntõjében ki-
emelte többek között a kárpát-medencei egységben
gondolkodás eszméjét. „Nincsen sikeres anyaország –
mondta figyelmünkbe ajánlva –, amíg a nemzetrészek
nem tudják megvalósítani magukat. Közös kárpát-me-
dencei oktatási régióban kell gondolkodnunk.”

A Bolyai-találkozó értelmét fogalmazta meg Brassai
Zsombor. Marosvásárhely frontváros az erdélyi váro-
sok között, mert már fele-fele a magyar-román arány.
Az itteni magyaroknak meg kell küzdeni a nyelvi és ki-
sebbségi jogaikért. Nemzetpolitikailag ezt a küzdelmet
csak minõségi magyarként lehet megnyerni. Ennek
fontos része egy ilyen találkozó.

Néhány gondolat a különbözõ beszélgetésekben el-
hangzott román-magyar viszonyról. „A fõ gondunk az,
hogy a románság azt gondolja, Trianonnal Erdély múlt-
ját is megkapta.” „A román tudomány számára a dákok
és a tegnap délután öt óra között nincs más korszak.”
„A román politikának az a lényege, hogy húzzák az
idõt.” „Nem a föld mondja meg, hogy hol lehetsz ma-
gyar, hanem a szív.”

A kincsekkel teli város másik kulturális aranybányá-
ja a Teleki Téka, Erdély legrégebbi közkönyvtára.
Gernyeszegi Teleki Sámuel gróf (1739-1822) alapította.
Basel, Utrecht és Párizs egyetemein tanult. Ott határoz-
ta el, hogy a nyugati kultúra utolsó bástyáját jelentõ er-
délyi hazájába is elhozza a tudományokat és a mûvé-
szeteket. 40 ezer kötetes könyvtárt gyûjtött össze 60 év
alatt, amelynek kiemelkedõ értéke ma, hogy múzeum
és élõ könyvtár is egyben. Megõrizték ugyanis a könyv-
tár XVIII. századi állapotát, minden az eredeti elrende-
zésben van ma is, tehát a közkönyvtárjelleg mellett
könyvtármúzeum is egyben. A gyûjtemény enciklopé-
dikus jellegû, inkább tudományos, de irodalmi klasszi-
kusok is megtalálhatók.Különleges kincsei az õsnyom-
tatványok. A legrégebbi könyv az 1475-ös bolognai ki-
adású Liber de homini.Az õsnyomtatványok mellett
különleges értékei az editioprincepsek, az elsõ kiadá-
sok. A gyûjteményben 1000 a különbözõ Szentírások
száma. Folyamatosan bõvül, ma már 230 ezer kötetet
számlál. Megtalálható itt az Amerikai Függetlenségi
Nyilatkozat egy különleges, John Vins-féle változatá-
nak másolata is. Az amerikai turisták alig hisznek a
szemüknek, amikor itt járnak.

Számunkra ez is „szent tér”: Bolyai-templom. Ki
tudja hányszor töltötte itt a szabad idejét a két Bolyai a
könyveket tanulmányozva. A kutatók számára kin-

csesbánya a könyvtári jegyzõkönyv, amely számon
tartja, hogy mikor mit olvastak. Nem véletlen, hogy itt,
a Teleki Téka épületében van elhelyezve a Bolyai Mú-
zeum is. 1937-tõl mûködik. A kis boltíves szobát uralja
Bordy András A két Bolyai címû olajképe. Digitalizált

formában találhatók itt meg a Bolyai-kéziratok. Egy
másik falon Bolyai Farkas önarcképe, alatta íróasztala
és diákládája. Dr. Kiss Elemér, Bolyai-kutató, MTA-tag
mondatai jutottak eszembe, miközben az olajképet bá-
multam: „Rendkívüli élmény volt. […] A Bolyaiak szel-
leme itt volt közöttünk. Újra együtt lehetett apa és fia.”

Este mindenki kiöltözve, izgatottan készült a gálára,
ahol az iskolák szellemes, kreatív bemutatókat tartot-
tak a megadott témára: Farkas 13. A gála közös éneklés-
sel, az új Bolyai-dal tanulásával fejezõdött be.

A Találkozó harmadik napja a felejthetetlen kirándu-
lásé volt Parajd, Korond, Szováta, Nyárádszentlászló út-
vonalon. Elsõ utunk a parajdi sóbányába vezetett.
Parajd a Székely Sóvidék központja, amely a sónak kö-
szönhette fejlõdését. Itt fakad Erdély legtöbb sós forrá-
sa, itt található Erdély egyik legnagyobb sóbányája és
Erdély egyetlen sószorosa. Minden látnivalója ahhoz a
sóhoz kapcsolódik, amely a vidéknek a „fehér aranyat”
jelentette és jelenti. Ma is igaz az a mondás: „a sóvidéki
ember sóból teremti meg a jövõjét.” Az 1600 m vastag
sótönzs, amelynek Parajd köszönheti a létét, 3 milliárd
tonna kõsót foglal magába, amellyel 40 éven át el lehet-
ne látni a világot, ha figyelembe vesszük a mostani
sóhasználatot. Az aktív sóbánya egyes járatait nemcsak
turisták látogatják, hanem gyógyulni vágyók is, hiszen
a légúti megbetegedésekben szenvedõk hatékony
gyógyulását jelentik a bánya gyógytényezõi: száraz és

Nyárádszentlászló – Palaticzky Julcsi ügyeskedik
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tiszta levegõ, amelynek gyulladáscsökkentõ hatása
van, állandó 14-15°C hõmérséklet, magas szén-dioxid
tartalom, amely serkenti a légzõszervet, 2%-al jobb a
szervezet oxigénellátása. Ma is õrzöm a bányából való
kilépéskor ajándékba kapott díszes csomagolású kiló
só dobozát. A benne lévõ só néhány hete fogyott el. Így
minden étel Parajdra emlékeztetett.

A következõ állomásunk Korond volt. A Székelyföld
egyik legdinamikusabban fejlõdõ települése, a fazekas-
mesterség központja. Neve elválaszthatatlan a népi ke-
rámiától, nincs még egy olyan fazekasközpontja Er-
délynek, ahol ennyi embert foglalkoztatna ez a mester-
ség. A falu fõutcája egy állandó kirakodó vásár. A ha-
gyományos korondi színvilág: a sárga, zöld, barna jel-
legzetes motívumai: rozetta, tulipán, madár, szarvas és
életfa. Nagyon fontos a kitöltött és kitöltetlen felületek
egyensúlya. Egyébként nemcsak a minták, hanem az
edények alakja is szimbolikus. Sajnos a sûrû turistajá-
rás kommercializálta a falut, a kirakodóvásárban már
rengeteg bóvlit kínálnak. Tudni kell, hol, kinél lehet va-
lódi értéket vásárolni.

Szovátán ebédeltünk a Domokos Kázmér Líceum
kantinjában. Szováta nemzetközi hírû gyógyfürdõ,
amit a sónak köszönhet. Egyike Székelyföld legfiatalabb
településeinek, csak 1884-ben válik hivatalosan gyógy-
fürdõhellyé. A századforduló után kezdett igazán fejlõd-
ni, ekkor nyeri el monarchiabeli külsejét, amely svájci
típusú, de székely fafaragást dicsérõ villáinak köszön-
het. Szováta külön érdekessége a só és az erdõ együttlé-
te, a sós tavakat évszázados erdõk veszik körül. Ez a ter-
mészet csodája: a hegyeket alkotó sófelbukkanásokon,
a különbözõ töménységû sós tavak körül óriási bükk-
és tölgyerdõk zöldellnek, érdekessége, hogy éppen a
sótûrõ növények hiányoznak Szováta flórájából. 7 sós
és 2 édesvizû tava van. Mindezek közül a leghíresebb és
egyben a legnagyobb a Medve-tó, amely három világre-
kordot is magának mondhat: a Föld egyetlen tava,
amelynek pontosan tudjuk kialakulása idejét (1875. má-
jus 27, délelõtt 11 óra), a Föld legnagyobb heliotermiás
tava (fordított hõmérsékletû), a világ legnagyobb sós ta-
va, amely zöld környezetben található.

Nyárádszentlászló szabadidõközpontjában zajlottak a
további programok: vacsora, ügyességi vetélkedõ a diá-
koknak, tábortûz. A Nyárád a Maros mellékfolyója, a
Görgényi-havasokból ered, nyugati irányban folyik és
Nyárádtõnél ömlik a Marosba. Nyárádszentlászlón talál-
ható maros megye legnépesebb unitárius közössége. A fa-

lu neve Szent László nevéhez kötõdik, a szájhagyomány
szerint a falu mellett vadászott a szentéletû király, sátra he-
lyén ma templom áll. Ez az Árpád-kori templom Erdély
egyik legértékesebb mûemléke. A dombtetõt koronázó is-
tenházának fõbb értékei: vaskos, zömök tornya 1498-ban
öntött haranggal, 15. századi freskói, félköríves szentélye,
rovásírás felirata, régi faragott fedeles kapuja. Mi, tanárok
a templomlátogatást választottuk alternatív programként.
Kevesen voltak köztünk, akik jártak már unitárius tem-
plomban, én is életemben elõször. Fel lehetett mászni a
harangtoronyba, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a
Nyárád menti tájra.

A negyedik nap került sor a Bolyai János Elméleti Lí-
ceum dísztermében a versenyeredmények kihirdetésé-
re és a díjátadásra.

Matematikaverseny:   1. Ócsa
2. Budapest
3. Marosvásárhely

Történelem-néprajz:    1. Budapest
2. Marosvásárhely
3. Ócsa

Film- és képzõmûvészet: 1. Marosvásárhely
2. Zenta
3. Mosonmagyaróvár

Színdarab:     1. Marosvásárhely
2. Aknaszlatina
3. Kecskemét

Irodalmi kreativitás:  1. Salgótarján
2. Szombathely
3. Marosvásárhely

Kincskeresõ:  1. Salgótarján
2. Szombathely
3. Zenta

Robotolás:       1. Szombathely
2. Zenta
3. Salgótarján

Az összesített végeredmény: 1. Marosvásárhely
2. Budapest
3. Szombathely

Felejthetetlen találkozó volt diák és tanár számára
egyaránt, amelyre most is érvényesek Bálint István
marosvásárhelyi igazgatónak a 2005-ös találkozón
mondott szavai: „A Bolyai Szövetség erejével hegyeket
lehet mozgatni…. A magyarság összetartozását a fiata-
lok tudatával táplálni a legfontosabb nemzeti küldetés.”
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Mikor megkérdezi tõlünk valaki: „Na, hol voltatok a
nyáron?” A sok-sok élmény közé sorolhatjuk azt is,
hogy volt lehetõségünk elmenni egy német nyelvi tá-
borba, Egerbe. Ezután nem sokan lelkesednek, hiszen
unalmasnak tartják és kétségbeesetten kérdezik: „és
túléltétek?”. Méghogy túléltük? Sajnáltuk, ha kihagytuk
volna. A tanévzáró után keresett meg minket
Horváthné Scholcz Erika tanárnõ, és mi örömmel él-
tünk a lehetõséggel.

Több mint másfél órával elõbb érkeztünk meg Eger-
be, így még bõven maradt idõnk, hogy sétáljunk a vá-
rosban. Kedvesen fogadtak minket az egri fõiskola ta-

nárai és két diákja, akik felügyeltek ránk ebben a há-
rom napban. Megismerkedtünk táborozó társainkkal,
akik majdnem mind más helyrõl érkeztek. Talán csak
egy közös pontunk volt: mindannyian szeretjük a né-
metet. A regisztráció után egy „rövid” tájékoztató kö-
vetkezett a fõiskoláról, utána pedig vicces játékokon ke-
resztül próbáltuk jobban megismerni egymást, és per-
sze megtanulni a másik nevét (több-kevesebb siker-
rel). Este a kollégiumban lettünk elszállásolva, minden-
ki megkapta a szobáját, ami elõzetes félelmeinkkel el-
lentétben meglepõen jónak bizonyult. Vacsorára mind-
annyiunknak egy egész pizzával kedveskedtek, ami-
nek az elpusztítása nehezebbnek tûnt, mint az Über-
nachtungsmöglichkeiten kiejtése. Ekkor többen is
megfogadtuk, hogy soha többé nem eszünk pizzát. Ezt
végül két hétig tudtunk betartani.

Másnap reggel úgy kellett kelnünk, mintha iskolába
mennénk, és ez talán nem volt a legkellemesebb érzés
így nyár elején. Így annak rendje és módja szerint nem
bírtunk idõben elindulni a kollégiumból, de a félmara-
ton világcsúcsának megdöntésével sikerült pontosan
egy perccel a német órák kezdete elõtt megérkeznünk.
A bemutatkozáskor enyhe sokkhatásként ért minket,
hogy a legtöbben már legalább tíz éve tanulnak néme-
tül. Ezzel ellentétben vidáman teltek az órák, és olyan
dolgokat tanulhattunk, amik hasznosak a hétköznapi

Némettábor az EKF-en

Dancsok Petra, Guszti Eszter
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életben, így egyáltalán nem unatkoztunk. A lazább, já-
tékos óráktól kezdve az erõsen emelt szintû elõadáso-
kon át minden elõkerült, volt amikor a magnón hallott
mondatokat kellett más nyelvtani szerkezetbe átírni,
amirõl mindenkit biztosíthatunk, hogy nem volt egy-
szerû. Kaptunk német nyelvû újságokat is, amikre a ta-
nárok azt mondták, hogy inkább „gyerekeknek” szól-
nak. Bevalljuk, hogy tetszettek a lapok, és ilyen esetek-
ben szívesen letagadjuk életkorunkat. A délutánt a vá-
rosban töltöttük, sétálgattunk, fagyiztunk és beszélget-
tünk (nem németül?). Este pedig kipróbáltuk a nagyon
hangulatos egri pláza udvarán a szabadtéri mozit.

Harmadnap együtt indultunk német nyelvû idegen-
vezetéssel a város látnivalóihoz. Sokszor voltunk már
Egerben, de még így is akadt olyan hely, ahol eddig
még egyikünk sem járt. 

Sajnos gyorsan vége lett a napnak, így délután a bú-
csúzkodás után hazaindultunk.

Úgy véljük, tényleg kár lett volna kihagynunk ezt
a tábort. Sokat nevettünk, többet megtudtunk a né-
met nyelvrõl, és ami mindannyiunknak a legfonto-
sabb volt: együtt tölthettük az idõt olyanokkal, akik
vagy eddig is jó barátaink voltak, vagy most már
azok lettek.


