
Csodaszámba megy,
ahogy a XIX. század két ma-
tematikusóriásának, Bolyai
Farkasnak és fiának, János-
nak a zsenije egyesíteni tu-
dott kilenc kárpát-medencei
középiskolát. Õk, a Bolyai
nevet viselõ középiskolák
képviselõi találkoztak Ma-
rosvásárhelyen.

Ebben a 700 éves múltra
visszatekintõ városban,
amely három földrajzi és gaz-
dasági tájegység – az Erdélyi
Mezõség, a Maros völgye és a

Nyárád mente – találkozásánál fekszik. Különbözõ ko-
rokból származó impozáns épületei, gazdag kulturális
öröksége tiszteletet parancsoló.

Az iskolákat a határon túliak közül a kárpátaljai
Técsõ és Rahó között található Aknaszlatina, a vajdasá-
gi, csatahelyérõl is nevezetes Zenta és a fogadóiskola,
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum kép-
viselték. Az anyaországot Szombathely, Mosonmagya-
róvár, Ócsa, Kecskemét, Budapest és Salgótarján.

Március 18. Péntek este. Mindeni elhelyezkedik kü-
lönbözõ kollégiumi szálláshelyeken. A szobám re-
mek, ennek ellenére semmit sem alszom. Új helyen,
hosszú utazás után elõfordul velem. Hajnal felé sike-
rül egy kicsit elbóbiskolnom, nagyon erõs, mély ha-
rangzúgásra ébredek. Ötkor és hatkor is harangoznak.
Máskor mennyire élvezném!

No, de sebaj! Induljunk a Líceum dísztermébe,
amely Bolyai János nevét viseli, kezdõdik a sok érde-
kességet, élményt és látnivalót kínáló program!

Kötöny József, a román kormány államtitkára meg-
nyitóbeszédében a találkozó üzenetét három pontban
foglalta össze:

1. Ebben a globalizálódó világban nekünk magya-
roknak is talpon kell maradni. Csak új értékek al-
kotásával, a hagyományaink alkotó újrateremté-
sével maradhatunk versenyképesek.

2. A Bolyaiak életmûve ebben lehet mérték és pél-
da. Amit õk megérintettek, az arannyá vált. Er-
kölcsük volt a minõség. Nekünk, kárpát-meden-
cei magyaroknak is a minõség erkölcsét, a Né-
meth László-i minõség forradalmát kell vízbedo-
bott kövekként egyre táguló körökben terjeszte-
nünk közösségünkben tudásban, kultúrában és
életvezetésben egyaránt.

3. A mai magyar közérzet: a szétveretettség. A Bo-
lyaiak kétszáz év távlatából is le tudják bontani a
határokat, amelyek az érzõ magyarok lelkében
soha nem is léteztek. Nem szabad hagyni, hogy
lélekben is földaraboljanak bennünket! Ezt tuda-
tosítani a legfontosabb a következõ nemzedék-
ben, hogy az itt járt diákok felnõttként ezt a szel-
lemiséget örökítsék át gyermekeiknek.

A megnyitó után a jelenlévõ küldöttségek elzarán-
dokoltak a névadók szobrához és sírjához. 

A tisztelgés után a következõ helyszín a Nemzeti
Színház nagyterme volt. Itt zajlott a háromnapos ese-
ménysorozat egyik legmeghatóbb eseménye: a Bolyai
Szövetség létrehozása. A szövetségkötõ iskolák egy
alapszerzõdést írtak alá, amelynek pontjai a jövõbeni
együttmûködés keretét jelölik ki. Az igazgatók közös,
egyszerre történõ kézfogása szimbolizálta a testvérré
válást.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Markó Béla,
az RMDSZ elnöke is. Kifejezte örömét, hogy egy ilyen
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rendezvényt megnyithat. A Bolyaiak legfontosabb üze-
neteként õ a tudásvágyat, a felfedezésre való képessé-
get emelte ki. De ugyanakkor hangsúlyozta, nem sza-
bad elfelejteni, hogy Magyarországon kívül is van ma-
gyar élet és tudás. Az Európai Unióba mi magyarok
/Kárpát-medencei értelemben/ a szabadságszeretetün-
ket, a hagyományainkat, az alkotás, a teremtés és a tu-
dás képességét visszük. Ezen utóbbi képességet kíván-
ja mindenkinek. Így lesz a magyarság nagy erõ. 

Ezután A két Bolyai és Marosvásárhely címen szel-
lemi vetélkedõ kezdõdött 4 fõs csapatok részvételével.
A vetélkedõ elõtt a vendégiskolák nevében Székyné
dr. Sztrémi Melinda, a salgótarjáni Bolyai János

Gimnázium és dr. Szenes György, a budapesti Bolyai
János Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépiskola
igazgatója közös ajándékot nyújtott át a marosvásár-
helyi rendezõ iskolának, egy multimédiás szaktante-
rem teljes berendezését, és egy a salgótarjáni Öblös-
üveggyárban készített, gyönyörûen csiszolt kristály-
vázát a találkozót megörökítõ felirattal.

Ilyen emelkedett hangulatban kezdõdött a szellemi
torna. A csapatok elõzetes feladatként egy háromper-
ces bemutatkozó filmmel és egy a Bolyaiak életében
fontos eseményt bemutató jelenettel készültek. Egy-
más megismerésének kiemelten fontos mozzanatai
voltak ezek a pillanatok.

Érvényesülhetett a diákhumor és a színészi játék,
amit itt a székelyföldön igen-igen értékelnek. A salgó-
tarjáni diákok filmkészítésben, humorban, színpadi
dramaturgiában és színészi játékban is remekeltek. A
filmkészítésben Bodócs Péter (12.b) és Oláh Krisztián
(11.c), a színpadi játékban pedig Kovács Andrea
(11.b), Kovács Gergõ (11.b), Oláh Krisztián és Márton
Attila (11.b-gitár) nevét kell kiemelni.

A szellemi vetélkedõt a marosvásárhelyi diákok
nyerték a kecskemétiek, szombathelyiek és a salgótar-
jániak elõtt. A magas színvonalú versengésben diákja-

ink büszkék lehettek a negyedik helyükre.
A vasárnapi második napon egész napos székely-

földi kiránduláson vehettünk részt. A hozzávetõleg
220 km-es körúton a látnivalókon kívül Balázs Árpád-
nak, a marosvásárhelyi Refromátus Kántortanító Inté-
zet tanárának lenyûgözõen érdekes, minden mozza-
natában a szülõföld szeretetérõl és ismeretérõl tanús-
kodó idegenvezetését élvezhettük. Élményeinket a leg-
kifejezõbben Tetlák Eszter, a Köznevlés újságírója je-
lenítette meg 2005. április 22-én megjelent írásában:

„Aznap hajnalban keltünk, és kicsit álmosan és ta-
nácstalanul vettük tudomásul, hogy a salgótarjáni és
budapesti diákokat szállító vadonatúj Volvo busz nem
akar indulni, vagyis hát bedöglött. A vendéglátó ma-
rosvásárhelyieket illeti a dicséret, hogy alig egy óra
alatt elõteremtettek két mikrobuszt és egy valaha jobb
napokat látott román városi buszt. Engem az egyik
kisbuszban utazó aknaszlatinai diákok fogadtak be, s
így elkezdõdhetett a várva várt székelyföldi körút.

Az elsõ állomás a híres üdülõhely, Szováta. Ott ta-
láljuk a meleg vizû, nagy sótartalmú Medve-tavat. A tó
egy kiterített medvebõr formáját mutatja, innen a ne-
ve. Gyönyörû erdõkkel övezett dolinában fekszik, 502

méterrel a tengerszint felett. Körülötte hangulatos régi
villák sorakoznak, ma már kissé megkopottan. Szom-
szédságukban egy modern szálloda „Danubisus Hotels”
felirata hirdeti, hogy a kedvelt fürdõhely újra fellendü-
lõben van.

Szovátát elhagyva sebességünk kissé csökkent,
mert aszfaltozott út helyett lyukak következtek körül-
aszfaltozva. Micsoda különbség! Ezeket kerülgetve
rázkódtunk Parajdig, ahol a hegy gyomrában mintegy
hárommilliárd tonna kõsó rejtõzik. A sóbányában a
gyógykezelés az 1960-as években kezdõdött. A bejá-
rattól az 1250 méter hosszú alagúton autóbusszal
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visznek le, majd 162 lépcsõfok következik még a
mélybe, és végre ott sétálhattunk a hatalmas termek-
ben. Szezonban 2500-3000 személy is megfordul itt
naponta. A bolyais diákok nagy örömmel rohanták
meg a „márványfalak” közötti hintákat. Késõbb min-
denki szorgalmasan tömögette hátizsákjába az ök-
lömnyi nagyságú sókristályokat. Emlékül, és persze
hogy legyen mit cipelni.

Visszatérve a felszínre, egy játszótéri keverék ku-
tyus kunyerált tõlünk szalámis zsemlét. A félhomá-
lyos bánya után még inkább vakító napfényben egy
kislány szaladt az úton barkával a kezében. Virágva-
sárnap volt. Ezekkel a képekkel szívünkben és fény-
képezõgépemben utaztunk tovább a fazekasok híres
faluja, Korond felé.

Harminc évvel ezelõtti emlékeimben úgy él, hogy
itt takaros házak állnak egymás mellett, kertjükben
fákra akasztott korsók, a pincében korongozómûhely.
Csend, nyugalom, béke. Most megdöbbenve láttam,
hogy Korond is igyekszik az EU-ba. Az út két oldalán
végig bazársor, kerti törpéktõl kezdve kínai kígyó-bé-
káig minden kapható. Pontosan ugyanazok az áruk,
amelyek mindenhol másutt a világban is. De hol van-
nak a fazekasok? Autóbuszunkból kiszállva megro-
hannak a kéregetõ gyerekek. Lei, euró, forint, mind-
egy, csak adjál. Én egy pár kattintással lekenyereztem
õket, kérdik, mikor kapják meg a fotót? Azt nem tudok
adni, mondom, de megõrzöm emlékbe, mert szépek
vagytok. Boldogan mosolyognak, köszönik, és azt
mondják, az jó lesz.

Közben talpraesett idegenvezetõnk megtalálta a
szûk utat a korsóhoz. Egy mosolygós szemû Rózsi né-
ni kávéval és sütivel fogad igen takaros konyhájában.
Azután megmutatja birodalmát. Az égetõkemencét,
korongozómûhelyt és igazi erdélyi kopó kutyáját. A
gyerekek érdeklõdve hallgatják, hogyan készülnek a
különféle mázas edények. Megnyugodva látjuk, hogy
még nem tûntek el teljesen a híres korondi vázák, tá-
nyérok. Vásárolunk is természetesen, hiszen turisták
vagyunk.

Majd megint vissza a buszokba, és irány Farkasla-
ka. Tíz percet kapunk, hogy megnézzük Tamási Áron
sírját a két hatalmas cserfa között, a templomdombon.
Miközben a gyerekek a sír körül tolongnak, én lesza-
ladok a dombról, hogy lefotózzam az iskolát, ahol Ta-
mási Áron egykor kisdiák volt. Úgy gondolom, semmit
sem változott azóta, nemrég még tanítottak benne.

Bokáig gázolok a sárban, morgok. Errefelé az utcák
nincsenek lekövezve, az emberek tavaszig be vannak
zárva a házaikba. Vagy csak én, elkényeztetett városi
ember gondolom így? Kikászálódva a sárból rohanok
vissza a dombtetõre, ahol idegenvezetõnk már türel-
metlenül integet. A buszok már mozognak, úgy ugrok
fel, irány Székelyudvarhely. Székelyföld fõvárosa. 

Ez a „legmagyarabb” város ezen a vidéken. A lakos-
ság kilencven százaléka magyar. Látszik a városon is.
Szép, rendezett, bár itt is az obligát kéregetõ gyerekek
fogadnak. Amikor meglátják a masinámat, pózokba
vágják magukat, és elfelejtkeznek róla, hogy mit is
akartak eredetileg. A város dombján a Tamási Áron 
Líceum eklektikus épülete uralja a látképet. Mellette
temetõ, sok szép régi sírkõvel. Itt jegyzem meg, hogy
Erdély a református templomok és temetõk országa.

Kicsit megállt az idõ. A házak is olykor-olykor dülön-
gélnek, mint a sírkövek. Bájosak, mesebeliek, A Bene-
dek Elekrõl elnevezett fõiskolára megyünk, ahol a kí-
sérõ pedagógusokat igazi erdélyi vendégváró pálinká-
val fogadják. Azután jobban esik az ebéd a rozsda-
mentes acéltálkából. Ebéd után még elkapok egy-két
pillanatot a város életébõl.

Bár már egyre jobban húzza a hátamat nehéz fény-
képezõgépem, nincs lazítás, indulunk tovább, Bögöz
felé. Ott egy égbe törõ tornyú, vakítóan fehér reformá-
tus templom emelkedik ki a mindent elborító sárból. A
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XIV. századból maradt fenn, megcsodálhattuk külön-
legesen szép kazettás mennyezetét és falfestményeit.

Késõbb vezetõnk egy kastélyt mutat a távolban.
Ma iskolának használják, de valaha itt élt Rhédei Clau-
dia grófnõ., aki arról nevezetes, hogy Erzsébet angol
királynõ üknagynénikéje volt. Vagy valami hasonló.
Lépten-nyomon híres emberek.

Ezután jön Székelykeresztúr, Petõfi itt töltötte utol-
só éjszakáját a Gyárfás-kúriában. Sokáig volt Petõfi itt-
létének „élõ” tanúja az öreg körtefa, amelyet utóbb
már csak vaspántok tartottak össze.

Fehéregyháza következik. A falu szélén, fák között
található a turulmadaras obeliszk és a Petõfi Múzeum.
Szép kiállítás látható benne, a gyerekek érdeklõdve
nézegetik végig a tablókat. Ezután megint ki-ki a ma-
ga helyére, és indulás Segesvárra.

Ez az utolsó célpontunk. Mindjárt este hat óra van,
és kezdünk fázni, fáradtak vagyunk és nyûgösek. El
sem tudjuk képzelni, hogy még képesek lehetünk
örülni valaminek is, az ágyon kívül. És lõn csoda!
Amikor megpillantjuk Segesvár látképét, mindenkibe
visszaszáll az élet. Felkiáltunk és alig várjuk, hogy ki-
tódulhassunk a buszból. Újult erõvel rohanunk fel a
dombra – hányadik domb ez már ma? – a még most is
lakott középkori várba. De nincs vége, innen még 175
lépcsõ a domb teteje, ahonnan pompás látvány az esti
szürkületbe burkolt város. És a kirándulás végsõ aján-
déka, hogy itt a várban megláthatjuk Drakula gróf szü-
lõházát. A gyerekeket és természetesen engem is ne-
héz továbbterelni eme nevezetességtõl. De az idegen-
vezetõnk szerint õk csak megkóstoltatják velünk 
Erdélyt, hogy reményeik szerint késõbb visszatérjünk.”

Külön emlékezetes a bögözi lelkész, aki nemcsak
az érdekes mûemléktemplomot, hanem a székely hu-
mort is bemutatta. A székely falvakat megfigyelve lec-
két kaphattunk bátorságból, önfeláldozásból, magyar-
ságtudatból és túlélõképességbõl. No és mindezt utá-
nozhatatlan bölcsességgel kevert humorral! A humor-
tól csak a buta ember sértõdik meg – tartják a
bögöziek. De nemcsak a székely falvakban tanulhat-
tunk, hanem a marosvásárhelyi kollégáinktól is: bará-
ti, mindenkire odafigyelõ vendéglátást, vendégszerete-
tet. 160 embernek a szállását, étkezését, kalauzolását
nem volt egyszerû feladat összehangolni, anyagilag fi-
nanszírozni. Úgy gondolom, õk is erõn felül teljesítet-
tek. Figyelmük még arra is kiterjedt, hogy mindenki
/tanár és diák egyaránt/ búcsúajándékot kapjon, töb-

bek között egy CD-t a találkozó összefoglalójával.
Csak az elismerés hangján lehet szólni arról a szerve-
zõ munkáról, amit Bálint István igazgató úr vezetésé-
vel végeztek el. Diákjaink nagy része még szívesen
maradt volna. Ez önmagáért beszél.

A harmadik napon a sportversenyek kerültek sor-
ra. Sakkban a salgótarjáni Fazekas Péter (12.b) és Si-
mon Tibor (9.b) elsõ és második helyen végeztek. Az
ügyességi versenyekben (a csapat tagjai: Kasza Eszter,
Kovács Andrea, Szabó Zsolt, Varga Gábor, Földi Nor-
bert) másodikak, a kosárlabdában harmadik helyezet-
tek lettünk (a csapat tagjai: Kovács Gergõ, Kotrocz
Krisztián, Márton Attila, Németh Attila, Földi Norbert,
Varga Gábor, Szabó Zsolt, Kirisics Ákos).

Végezetül álljon itt néhány mondat a találkozóról
elhangzott véleményekbõl.

Dr.Kiss Elemér, Bolyai-kutató, az MTA tagja, a zsû-
ri elnöke: „Rendkívüli élmény volt…. A Bolyaiak szel-
leme itt volt közöttünk. Újra együtt lehetett apa és fia.”

Zsadányi László, az ócsai Bolyai János Gimnázium
és Szakközépiskola igazgatója: „Más emberként, vala-
mi új szellemiséggel távozom innen."

Bálint István, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas El-
méleti Líceum igazgatója: „A Bolyai Szövetség erejé-
vel hegyeket lehet mozgatni…. A magyarság összetar-
tozását a fiatalok tudatával táplálni a legfontosabb
nemzeti küldetés.”

Benedek Imre, az aknaszlatinai igazgató: „Barátok-
ként érkeztünk, testvérekként távozunk.”
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„Olvasótábor? Mit csináltok ott, egész nap olvas-
tok?” Ez az a humoros kérdés, melyet sokan feltettek
nekem, mielõtt két hétre elutaztam a Balatonra, hogy
helyes választ tudjak adni az „érdeklõdõknek”. Beval-
lom, én sem tudtam igazán, mi áll elõttem, csak osz-
tálytársamtól kaptam némi információt arról, milyen
jó dolog egy olvasótábor. Így gondoltam, én is kipró-
bálom.

A fenti kérdésen a tábor után csak mosolyogtam, és
a barátoknak nemlegest választ adtam. Az olvasás en-
nek a tábornak csupán az alapja. Sokkal többrõl szól,
mint egy regény, és sokkal többet is ad.

Ebben az évben iskolánkból négy tanuló vehetett
részt ezen a táboron: Bakos Zsuzsanna, Pálfalvi Ivett,
Kapi Zsófia és Alt Petronella. 

Bakos Zsuzsi és Alt Petronella másodszor vettek
részt a táborban, ezért fokozott várakozással tekintet-
tek elébe. „ Kíváncsi voltam, hogy mennyiben lesz ez
más, mint az elõzõ évben, találkozok-e régi ismerõ-
sökkel, esetleg szert teszek-e új barátságokra. Már
most szeretném elõrebocsátani, hogy egyáltalán nem
csalódtam. Talán még jobban éreztem magam, mint a
2004-es olvasótáborban, de mindenképpen úgy gon-
dolom, hogy az idei rendkívül sokszínû csapat volt,
akiktõl sokat tanultam” – írta Zsuzsi

Nekem is más volt ez a tábor, mint a tavalyi. Sõt a
2006-os olvasótábor is más lesz, mert már mint szer-
vezõ veszek részt idén…” – írta Petra

Ez évben  József Attila élete és munkássága állt a
középpontban. Sok elõadó látogatott el hozzánk Bala-
tonmáriafürdõre, hogy gondolatokat és értékeket köz-
vetítsenek nekünk, táborosoknak. Ezeket az ismerete-
ket biztosan hasznosítani tudjuk majd az élet több te-
rületén is.

Be kell vallanunk, hogy tábor elõtt vajmi keveset
tudtunk József Attiláról. Sokan még csak néhány ver-
sét ismertük, most, így tábor után jó fél évvel verse-
ket, idézeteket tudunk tõle! Mi több, sokszor azon
kapjuk magunkat, hogy megzenésített József Attila-
verseket dúdolunk. A kedvencek: Egyszerû ez, Tudod,
hogy nincs bocsánat, Kertész leszek. 

Elõzetes feladatként kaptuk, hogy József Attila-ver-
sekkel ismerkedjünk. Zsuzsi így írt errõl: „Olvasás
közben bizony nem egy meglepetés ért, sokszor meg-
esett, hogy rácsodálkoztam egy-egy sorra vagy vers-
szakra. Azt hiszem, hogy képtelenség máshogy fogal-
mazni, mint ahogy nagy költõnk megfogalmazott egy-
egy életérzést: „Isten itt állt a hátam mögött, s én meg-
kerültem érte a világot.” Többször elgondolkoztam
már azon, hogy milyen konkrét élmény állhat ezek
mögött a sorok mögött… A vers a költõ halála elõtt
egy-két hónappal íródott, és valószínûleg a legmé-
lyebb kétségbeesés uralkodott a lelkében. Szóval ilyen
kulturális élmények értek engem már a szobámban,
az indulás elõtt, amelyek a tábor folyamán kiteljesed-
tek, egy-egy verset más megvilágításban is megismer-
hettem. 

A táborban vannak állandó játékok, ilyen pl. az an-
gyalka-bárányka játék, a magyar-magyar szótár készíté-
se. Az angyalka-bárányka játék lényege, hogy az elsõ
napokban húzunk egy személyt és azzal a tábor végéig
törõdnünk kell, vigyáznunk kell a „báránykánkra”!

A magyar-magyar szótár lényege pedig az, hogy
olyan szavakat gyûjtünk össze, amiket más-más terü-
leten máshogy használnak. Így sok olyan szót tanul-
hatunk, ami esetleg a mi szóhasználatunkból már ki-
kopott.

Ebben az évben volt még egy nagy esemény a tábor-
ban, a mentorválasztás. A mentorok a kiscsoportveze-
tõk segítõi. Ez olyan keretek között zajlott, hogy min-
denkinek szavaznia kellett olyan emberekre (elsõ kör-
ben 5 fõre, majd 3-ra), akiket méltónak talál ezen pozí-
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ció betöltésére. „Amikor ez a mentorválasztás folyt,
nem is gondoltam arra, hogy én is köztük lehetek, és
egészen a végéig sejtelmem sem volt róla… Végül há-
rom személyt választottak ki, akik a legtöbb „voksot”
kapták. A ceremónia úgy történt, hogy tulajdonságokat
kellett írni arról a személyrõl, akire szavaztál. Aztán a
végén felolvasták a mentorok tulajdonságait külön-kü-
lön, és nekünk ki kellett találni, hogy ki lehet az… Az-
tán amikor kimondták az én nevemet, azt sem tudtam,
hol vagyok! Nagyon jó érzés volt, hogy két társam mel-
lett engem is méltónak találtak erre a pozícióra. Mos-
tantól már nem mint táborozó, hanem mint szervezõ
veszek részt az olvasótáborokon.” – írta Petra

A tábor elsõ napját Budapesten töltöttük és utána
mentünk le Máriafürdõre. 

Azt hittük, hogy mindenki egymás nyakába ugrik,
rögtön életre szóló barátságok köttetnek, bla, bla,
bla… Nem így történt. El kell mondanunk, hogy a pes-
ti napon mindenki bizonyos mértékig távolságtartó
volt a többiekkel szemben. Pesten meglátogattuk a 
Petõfi Irodalmi Múzeumot, ahol sok érdekes látnivaló
várt: Jókai Mórról, Móricz Zsigmondról, Reviczky
Gyuláról, Andersenrõl. Az egyik teremben egy József
Attila-fotókiállítás fogadott minket. Hatalmas múzeum
volt, régen kastély, amely a XX. század borzalmai után
csodálatosan fönnmaradt. A termek monumentalitása
és eleganciája egyszerûen lenyûgözött. Este pedig egy
koncerten vettünk részt, a PIM kertjében a Szélkiáltó
együttes és a Kaláka tette szebbé az esténket. 

Aztán másnap reggel irány délnyugat, a Balaton.
Útba ejtettük a Fiumei úti sírkertet, ahol nagyjaink
nyugszanak. Ha valaki beeresztene egyedül ebbe a ha-
talmas temetõbe, valószínûleg nem jutnánk ki egyha-
mar. Vagy legalábbis pár órás bolyongás után… Láttuk
Arany János, Vörösmarty, Kossuth, Radnóti, Móricz,
Deák sírját, és sorolhatnám a neveket vég nélkül. A je-
lentõsebb sírokra a tisztelet jegyében egy-egy virágot
vagy koszorút helyeztünk el, természetesen József 
Attila sírjához is ellátogattunk. 

Majd a tihanyi apátságot tekintettük meg. Maga
az apátság is nagyon érdekes, és a kilátás is felejthe-
tetlen volt.

Aztán végre megérkeztünk Balatonmáriafürdõre.
A Balaton délnyugati partján fekszik. A szállás 100
méterre volt a parttól, ha kimentünk a teraszra, a 
Balaton nézett vissza ránk, és szabad szemmel látni
lehetett még az északi oldalt is. Miután elfoglaltuk 

a remek szállást, ahol 10 napot töltöttünk, már
HOBO-ra vártunk. És ettõl kezdve a napok egybefoly-
tak. Ha akarnánk, se tudnánk megmondani, mikor
jött el hozzánk Pomogáts Béla, mikor rendezték meg
nekünk a József Attila mûveltségi vetélkedõt, melyik
este szöktünk ki a táborhelyrõl környéket látni… 
De nem is ez a lényeges. 

A nagycsoportos foglalkozásokat Rabec Pisti vezet-
te. Ekkor a tábor egésze együtt volt, és különbözõ té-
mákról beszélgettünk (általában erkölcsi kérdésekrõl),
és ehhez segítségül hívtuk József Attila költészetét.
Minden foglalkozást egy mottóval kezdtük. Azt hiszem,
a legnagyobb hatást a társaságra a „Vajon arányos-e
hozzám most minden, ami van?” kezdetû tette. Ezek a
foglalkozások sokszor elgondolkodtattak, mindenkép-
pen sok hasznos ismerettel gazdagítottak minket.  

A táborlakókat három kiscsoportra osztották, ezek
vezetõi Jakab Gabriella, Drevenka Edit és Oravecz Pé-
ter voltak. 

A legmaradandóbb élmények a kiscsoportban ér-
tek minket, ahol mindvégig nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Különbözõ feladatokat végeztünk, amelyek
mind a bizalmat erõsítették bennünk egymás iránt. „A
két hét alatt csak játszottam. Komoly játékokat. A vég-
eredmény gyakran megdöbbentett. A cél az lehetett,
hogy az ember minél több jó és rossz tulajdonságát fe-
dezze fel viszonylag rövid idõ alatt, és adott esetben
változtatni tudjon azokon.” – írta Zsófi.

Majd’ minden nap érkezett hozzánk egy vendég,
akiknek az elõadásai révén egyre közelebb jutottunk
József Attilához. Ellátogatott hozzánk Pomogáts Béla-
irodalomtörténész, Praznovszky Mihály, a Palócföld
szerkesztõje, Tverdota György, József Attila-kutató,
Zombori Ottó csillagász, T. Pintér Károly újságíró, 
dr. Bánlaky Pál szociológus, és Telek Ervin addiktoló-
gus. És találkozhattunk Jelenczki István rendezõvel is,
akinek négyrészes dokumentumfilmjét néztük meg 
József Attiláról. Az elõadókat vendégváró programmal
vártuk, amely keretében a vendéget egy-egy rövid kis
mûsorral, szavalással köszöntjük.  Talán a legnagyobb
hatást Földes László, ismertebb nevén HOBO gyakorol-
ta ránk.” A József Attila elõadóestje után estig beszél-
gettünk vele. A legfõbb üzenete számomra az volt,
hogy bárkik is legyünk, adunk kell valamit a magyar
kultúrának! Nagyon fontos, hogy gazdagítsuk a magyar
kultúrát, és ne hagyjuk elveszni! „– így emlékszik visz-
sza Petra.

176

Utazások



A különbözõ régiók bemutatkozóestjei sem marad-
hattak el: Felvidék, Erdély, a Vajdaság és Nógrád megye
fiataljai mind-mind érdekes mûsorral készültek. Mi,
Nógrád megyei táborozók azt kaptuk feladatul, hogy
mutassuk be József Attila költészetét, annak politikai-
vallási kontextusán keresztül. Bizony nem volt egysze-
rû feladatunk… Talán ezt volt a legnehezebb úgy meg-
csinálni, hogy senkit ne sértsen, de mégis hû képet ad-
jon József Attiláról.

Ha már ebben az évben minden a Nagy Könyv já-
ték körül forog, elengedhetetlen, hogy az olvasótábor-
ban szó essen róla. Mindenki jelölhette a kedvenc
könyvét, végül az utolsó két könyv Orwell-tõl az 1984
és Saint-Exupéry-tõl a Kisherceg lett.  Két csoportnak
kellett egy „minifilmet” készíteni a könyvekrõl, és ta-
lán ennek köszönhetõen Orwell 1984 lett a tábor
„Nagy könyve”.

A tábor végén minden kiscsoport egy zárómûsorral
készült. A mûsor készítésekor nem volt könnyû dol-
gunk, hisz mind József Attilához, mind pedig az olva-
sótábor szellemiségéhez kapcsolódnia kellett az elõadá-
sunknak.

Ebben a táborban, bár nem egy szokványos „tingli-
tangli” tábor, azért volt idõnk szórakozásra is! „Estén-
ként sokszor átosontunk egymáshoz a vezetõket ki-
játszva, és hajnalig beszélgettünk, nevetgéltünk. Az ál-
mosság nem volt akadály. Jó buli volt a szabályokat át-
hágni! Az utolsó elõtti napon mi dönthettük el, hogy
mikor feküdjünk le. Mondanom sem kell, hogy 2 órára
szinte mindenki elaludt… Az elsõ szökésem a táborból-
természetesen Zsófi és Petra is velem  tartott- az osz-
tálytársaim miatt történt, hiszen õk is Máriafürdõn nya-
raltak. A fiúk „bemutatták nekünk a környéket”.  Két
nappal késõbb a táborlakókkal kibõvülve ismét kiszök-

tünk… A legszebb emlékem az éjszakai fürdõzés volt”
– emlékszik vissza Ivett.

A tábornak köszönhetem a felvidéki, délvidéki, erdé-
lyi és persze a nógrádi kedves, jó fej, õrült arcokat, akik
a barátaim lettek.

Az olvasótábor lényege, hogy a régi Magyarország
területérõl (Erdélybõl, Vajdaságból, a Felvidékrõl és
Nógrád megyébõl) karol fel és gyûjt egybe középisko-
lás diákokat.

Mi pedig a táborban rengeteget tanulunk egymástól,
egymás kultúrájáról. Számomra a legnagyobb érték az
volt, hogy még jobban megtanultam azt, büszkének
kell lennünk arra, hogy magyarok vagyunk! Sok, a mai
Magyarország területén élõ ember megtanulhatná ezt!
A határon túli magyaroknak köszönhetõen sok más
mellett ez az, amit igazán megértettem és átéreztem.

Talán különös, de az olvasótábor olyan, mint egy ka-
tonának két hét regeneráló tábor. Bár kipihent nem vol-
tam, mégis feltöltõdöttnek éreztem magam. A rengeteg
tudás mellett értékes barátokat is kaptam. Most már tu-
dom a választ: ez nem az a tábor, ahol egész nap olva-
sunk. Egy „kicsit” több annál.
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Eddigi életem során már
sok országban jártam, de a
legszívélyesebb vendéglátást
Lengyelországban tapasztal-
tam, amikor abban a szeren-
csében lehetett részem, hogy
egy busznyi bolyais diákot
kísérhettem, kollégámmal,
Árpád Sándorral együtt. Tör-
ténelem szakos kollégám
igyekezett számunkra meg-
világítani, hogy milyen fon-
tos történelmi esemény ide-
jén látogattunk el Lengyelor-
szágba. Egész ott tartózkodá-
sunkra rányomta bélyegét II.

János Pál Pápa betegsége és halála. Megtapasztalhat-
tuk, hogy milyen vallásosak a lengyelek, és mennyire
szerették nemzetük szülöttét, és milyen nagymérték-
ben megrendítette õket a Pápa halála. 

Lengyel diákcsere kapcsolatunk témája egyébként

is a történelem, melyben több közös vonatkozással is
szembesülhettünk különbözõ múzeum- és várlátoga-
tásaink során.

Amikor szeptember 27. és október 4. között mi fo-
gadtuk a vendégeket Chestochowából, mi is arra töre-
kedtünk, hogy minél élménydúsabb programot állít-
sunk össze a csereprogram második fázisában. Így töb-
bek között megismerkedhettek az ipolytarnóci õslele-
tekkel, Hollókõn a világörökség részét képezõ ófaluval,
Eger történelmi hangulatával, a fõváros látnivalókban
gazdag forgatagával. A salgótarjáni öblösüveggyárban
megszemlélhették az üveggyártás menetét, a discoban
pedig szórakozhattak a magyar diákokkal. 

A cserekapcsolatban résztvevõ bolyais tanárok
igyekeztek viszonozni ezt a vendéglátást, – bár nehéz
lett volna felülmúlni a kinti vendégszeretetet, amely-
ben részünk volt.

A két nép barátságának olyan mély gyökerei van-
nak, hogy minden bizonnyal továbbra is sok-sok diák
és tanár lehet részese még majd a jövõben ennek a
csodálatos élménynek. 

178

Utazások

Magyar, lengyel: két jó barát
Lengyel cserekapcsolat a tanár szemével

Zsiveráné 
Fekete Borbála

tanár



179

Utazások

Magyar, lengyel: két jó barát
Lengyel cserekapcsolat a diák szemével

2005. április 1-jén egy kö-
zel 30 fõs lelkes kis csapat –
melynek én is tagja voltam –
indult útnak iskolánkból a
lengyelországi Chestochowa
felé. A több mint 12 óráig tar-
tó utazás alatt mindenki láz-
ban égett, kíváncsian talál-
gattunk: Milyenek lesznek a
lengyelek? Hol fogunk lakni?
Mikor érünk oda?

Megérkezésünk pillanata
azonban minden kétség-
beesésünket eloszlatta. A
lengyelek kedves, barátságos

emberek, a város pedig gyönyörû. Ott tartózkodásunk
során megtekintettük partneriskolánkat, a Henryk
Sienkiewicz Líceumot, a híres kolostoregyüttest, a

Jasna Gorát. Utóbbiaknak azért is volt különösen
nagy jelentõsége, mert II. János Pál pápa halála éppen
a magyar csapat kint tartózkodása idején történt. Mély
gyász sújtotta egész Lengyelországot.

Mindemellett ellátogattunk még a fõvárosba, Var-
sóba, a festõi szépségû Krakkóba, megcsodálhattuk a
pszcznai kastélymúzeumot és az olstyni várat. Véle-
ményem szerint az egyik legérdekesebb, de mégis leg-
nyomasztóbb látvány a közismert Auschwitz-
Birkenau haláltábor volt. 

Az utolsó napot egy közös búcsúbuli zárta. Más-
nap magyar is, lengyel is fáradtan jelent meg az iskola
elõtt, ahol elbúcsúztunk egymástól a közeli viszontlá-
tásig, melynek napja szeptember 27-én jött el.

Remélem õk is szép élményekkel gazdagodva tér-
tek vissza országukba és a cserekapcsolat révén kötött
barátságok még nagyon sokáig – akár egy életen át –
fennmaradnak.

Cserényi Tímea
10. D


