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Az úti cél: Anglia

Zöld legelõkkel tarkított
táj, óceánparti városkák,
'fish & chips', ötórai tea és a
királyi család. Legfõképpen
ez Anglia, bár nekünk sze-
rencsére nem csak ennyi ju-
tott belõle. Szeptemberben
osztályommal és néhány is-
kolatársammal felfedeztük
az Egyesült Királyság legna-
gyobb országát. Iskolánk, a
salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium és Szakközépis-
kola minden évben szervez
angliai tanulmányi kirándu-

lást, amit elsõsorban a kéttanítási nyelvû képzésben
tanulóknak ajánlanak fel, de más osztályokból is lehet
jelentkezni. Általában nagyon sok az érdeklõdõ, mert
ez egy életre szóló élmény mindenkinek, aki ellátogat

oda – ezt tapasztalatból mondom. Most hadd adjak
egy kis ízelítõt utazásunk izgalmairól, hátha valaki,
aki olvassa ezt a beszámolót, kedvet kap és felkeresi
Angliát.

Rengeteg helyet látogattunk meg, többek között
Stonehenge óriási építményét, de nemcsak Anglia
vadregényes tájain jártunk, hanem buszos utazásunk
során megálltunk egy kis városnézésre az Európai
Unió fõvárosában, Brüsszelben is, amit most, ebben
az évben vettek bele az utazás programjába, és mi vol-
tunk azok a szerencsések, akik elsõk között élvezhet-
ték Brüsszel lenyûgözõ látnivalóit. Ezen kívül egy éj-
szakát töltöttünk egy franciaországi tranzitszálláson,
ahol a hosszú utazás közben egy kicsit megpihenhet-
tünk. A kirándulás 10 napig tartott, melybõl 5 napot
egy dél-angliai városban, Barnstaple-ben töltöttünk.
Hogy megismerjük az angol szokásokat, mindenki
családoknál lakott, és így legalább 5 napig úgy éreztük
magunkat, mintha mi is ízig-vérig angolok lennénk. A

Rónay Boglárka 
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végén már csak az idõjárásról és a fociról tudtunk be-
szélni… 

Szerintem Anglia „a furcsaságok hazája” is, mert ren-
geteg dologban különböznek tõlünk, amiket mindenki-
nek nagyon nehéz volt megszokni. Ilyen például, hogy õk
az út másik oldalán közlekednek, a meleg és a hideg víz
két külön csapból folyik, és náluk az iskola 9 órakor kez-
dõdik, amit azért nem volt olyan nehéz megszokni. Ez az

út a nyelvtudásunk fejlesztésére is kiváló alkalom volt,
mert egy helyi nyelviskolába jártunk, ahol angol anya-
nyelvû tanárok segítségével vicces és nagyon hasznos
órákban volt részünk. Bebarangoltuk a közeli városokat,
például ellátogattunk Woolacombe-ba és Ilfracombe-ba,
ahol a bátrabbak fürödtek az Atlanti-óceánban. Lynton és
Lynmouth környékét is bejártuk, és Devon megye szék-
helyét, Exetert is meg kell említenem.
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Barnstaple-i tartózkodásunk befejezõdött, bár ez
nem jelentette az egész utazásunk végét. Még várt
ránk egy nagy kaland, a fõváros, London megismeré-
se. Sajnos csak két napot tölthettünk Londonban, de
ez is elég volt arra, hogy a nevezetesebb helyeket meg-
tekintsük. Ellátogattunk Madam Tussaud Panoptiku-
mába, ahol híres emberek élethû viaszbábuival ké-
szíttethettünk képeket, ezután felültünk a London
Eye-ra, ahonnan szemügyre vehettük a hatalmas vá-
rost felülrõl is. Második napunkon egy városnézõ sé-
tát tettünk, amibe beletartozott a Buckingham Palota,
London nagyobb parkjai és a Trafalgar tér felkeresése.
Londoni utunk lezárásául bevásároltunk a Covent

Garden hangulatos piacán. Újból nekivágtunk a más-
fél napos buszútnak, bár egy kicsit csüggedtebben,
mint amikor otthonról indultunk, de azért már min-
denkinek jó volt hazatérni a családjához és elmesélni
ezt a sok, felejthetetlen élményt, amivel gazdagabbak
lettünk.

Rengeteg mindent láttam Angliában és a nyelvtudá-
som is fejlõdött, ezért azt mondom mindenkinek, ha
van lehetõsége, látogassa meg ezt a néhány dologban
kicsit furcsa, de kétségkívül lenyûgözõ országot, mert
ha valamikor eljut oda, biztos vagyok benne, hogy
még legalább egyszer vissza fog térni a „ködös
Albionba”.

Meseszép tájakon – Magyarországon!

Végre ismét együtt kirán-
dulhattunk! Iskolánk 25 –
mindenre elszánt, vállalkozó
szellemû – dolgozója vágott
neki a „nagy” útnak. Az úti-
terv összeállítói Berencsikné
Gedeon Hajnalka, Nagy Csa-
ba és Karádi Tamás – aki az
idegenvezetést is vállalta –
kollégák voltak.

Kirándulásunk célpontja-
ként Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét még egykori
kollégánk, Tolnai Gábor ta-

nár úr javaslata alapján választottuk, de õ sajnos már
nem lehetett velünk.

A szervezési nehézségek ellenére – megfelelõ szál-
láshely meglelése – végre egy szép októbervégi napon
elindulhattunk az ország legkeletibb szegletébe. Ami-
kor az ember nekivág egy útnak, mindig azért szorít,
hogy jól sikerüljön a kirándulás. Most hamar megnyu-
godhattunk, hiszen a busz megjelenésekor már tud-
tuk, hogy mesés utazásunk lesz: ugyanis a volánnál
maga Rumcájsz ült. Õt meglátva azért bizakodtunk,
hogy nem Mankánál, a Rejtekadó erdõben fogunk ki-
kötni, hanem eredeti úti célunk felé száguldunk majd.

Az elsõ megállónk a vásárosnaményi Lónyay-
Tomcsányi kastély volt, ami ma a Beregi Múzeumnak
ad otthont. A kiállítótermekben közel 40 000 db,

nagyrészt országosan is jegyzett néprajzi, régészeti és
történeti tárgyat tekinthettünk meg: szõttesek, hímzé-
sek gyönyörködtettek, de a kályhagyûjteményt is
megcsodáltuk.

Innen továbbhaladtunk kelet felé egy pici falu,
Tákos 1766-ban épült református templomához, amit
találóan a „mezítlábas Notre Dame-nak” is neveznek.
A Bereg talán egyik legszebb kulturális hagyatékáról
azt tartják, hogy: „a nép emelte magának fából és sár-
ból”, abban az idõben, amikor Mária Terézia rendel-
kezései megtagadták a követ és a téglát a reformáció
híveitõl. A tákosiak megmutatták, hogy akkor is szép
templomuk lesz. A királynõi utasítások ellenére meg-
építették abból, ami adva volt bõven a beregi ember-
nek: fából és sárból, mint a fecske a fészkét. A temp-
lomban idegenvezetõként dolgozó idõs néni lelkes,

Pálfalvai Zoltán
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szívet melengetõ, ízes beszédû tájékoztatójára még
sokáig fogunk emlékezni. 

Tákosról néhány kilométert utazva Csarodára ér-
keztünk, ahol ismét egy – a beregi körutak során ki-

hagyhatatlan – templomot tekintettünk meg. A
Csaroda-patak tóvá szélesedõ szakasza mellett áll a re-
formátus mûemlék templom, a románkori építészet
egyik remeke. A 13. sz. második felére tehetõ az ere-
detileg kegyúri monostorként használt templom építé-
se, mely a Káta nemzetségbéli Csernavodai Gábor ne-
véhez fûzõdik. Az épület terméskõ alapozású, az Ár-
pád-korra jellemzõen téglából rakták falait. A téglalap
alakú hajó és négyzetes szentély arányait, a belmagas-
ságot és torony méreteit az aranymetszés szabályai
szerint alakították ki. 

Csarodát elhagyva keleti irányba haladtunk tovább-
ra is, és közvetlenül az ukrán határ melletti
Szatmárcsekére érkeztünk, ahol a mûemlék jellegû
népi, csónakos fejfás református temetõt néztük meg.
A közel 600, embermagasságú, stilizált emberfejet, il-
letve csónakban fekvõ embert szimbolizáló, sötét fej-
fával benépesített sírkert megdöbbentõ látványt nyúj-
tott. Egyelõre megdönthetetlen magyarázat nincs a
csónakos fejfák eredetére. Vannak, akik úgy vélik,
hogy az õsi ugor csónakos temetkezési szokás utolsó
emléke, ez azonban romantikus tévhit. Mások szerint
azért temetkeztek így, mert a falut körülvevõ vizek
áradásakor a halottakat csak csónakban vihették a te-
metõbe, azonban errefelé ladikkal jártak és a bárkás,
félbárkás és deszkás temetés volt a hagyományos. A
szakemberek dolga a vita eldöntése, nekünk marad az
a különleges „élmény”, amit a fejfák százai nyújtanak
látványukkal, felirataikkal. 

A temetõ legmagasabb helyére építették Kölcsey
Ferenc síremlékét. A Gerendai Antal tervezte hat kör-
oszlopos, felül párkánnyal egybefogott síremlék köze-
pén hasábtalapzaton áll egy Kölcsey feliratos, címeres
urna. A költõ testét a visszaemlékezések szerint 1838.
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augusztus 25-én abba a kriptába temették, ahol öccse,
Kölcsey Ádám aludta örök álmát. Azt beszélték, hogy
Bécs mérgeztette meg, mert Kossuth útját egyengette.
Halála után két évvel a faluba érkezett 24 vasas német
a sírt kihantolta, de a koporsóban nem találtak felség-
sértést, hazaárulást bizonyító iratokat.

A nap zárásaként ellátogattunk az ipartörténeti
szempontból egyedülálló, jelenleg is mûködõképes
túristvándi vízimalomhoz és az országos hírû panyolai
pálinkafõzdébe, ahol az idegenvezetõ segítségével
megismerhettük a pálinka fõzésének teljes folyamatát,
a gyümölcs fõzdébe érkezésétõl a hordós érlelésig, illet-
ve palackozásig. A hosszú út és a sok látnivaló után
mindenkinek jól esett a vacsora és a pihenés.

A kirándulás második napján Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyébe átlépve ellátogattunk Sátoraljaújhelyre,
ahol sajnos csak a zenélõ szökõkutat, az éppen felújí-
tás alatt álló és elkerített Széchenyi teret, valamint a
római katolikus plébániatemplomot nézhettük meg.
Szerencsénkre a szép õszi idõ kedvezett nekünk, így
kikocsikáztunk a Zemplén Kalandparkba, ahol közel
egy milliárd forintos beruházással felépült Közép-Ke-
let Európa leghosszabb téli-nyári bobpályája (2275

m), az ország leghosszabb és legszélesebb mûanyag
sípályája, 4 nehézségi fokú Kalandtúra pálya, vala-
mint Magyarország leghosszabb ülõszékes libegõje,
amit a csoport legtöbb tagja ki is próbált. Bár egy ki-
csit odafagytunk a libegõ székeire, az elénk táruló pa-
noráma feledtetni tudta ezt a kis kellemetlenséget. 

Utunk következõ állomása Sárospatak volt. A Re-
formátus Kollégiumnak csupán a belsõ udvarát tud-
tuk megnézni, mivel látogatási idõ után érkeztünk
oda, így következhetett a Rákóczi-vár. Az itt tett rövid
séta után – hiszen a kiállításokat már valamennyien
több alkalommal is láttuk –, a római katolikus templo-
mot tekintettük meg tartalmas, érdekes vezetéssel. Sá-
rospatak legkorábbi temploma az Árpád-házi királyok
idejében épült. A templom története évszázadokon át
összeforrott a vár történetével. Az 1526-os mohácsi
csata után a várat védõfallal vették körül. A védõfal
egyik szakasza lett a templom északi fala, amelyet 3,2
méterre vastagítottak meg, ágyúkilövõket, lõréseket
építettek bele. A templom ettõl kezdve a vár védõbás-
tyája lett. 

Sárospataktól elbúcsúzva a nap zárásaként két
hegyaljai település, Mád és Tállya következett. Mád a
13. században már létezett, és a legrégebbi oklevelek-
ben is mezõvárosként említik. Napjainkban a község
nemcsak a szõlõterületeirõl és borairól híres, hanem
az 1795-ben épített barokk stílusú zsinagógájáról is.
Európában a mádi zsinagógán kívül hasonló stílusú
csak egy van. Az átépítése során a barokk és copf épí-
tészeti stílus keveredése jött létre, ettõl vált egyedivé
és Magyarország egyik legszebb zsinagógájává. Az
Európa Nostra-diplomával jutalmazott épületet érde-
kes, bár egyéni hangvételû idegenvezetéssel nézhet-
tük meg, majd ismét „nyeregbe” szálltunk. Néhány
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perces utazás után érkeztünk Tállyára, ahol a magyar
borvidékek között zászlóshajóként emlegetett hegyal-
jai borkultúrával szerettünk volna megismerkedni.
Egy vendégriasztó – bár a borászok között ilyet csak
igen ritkán tapasztalható – borászat után, Sidlovics
Gábor pincészetében ez szerencsénkre sikerült is. Kö-
szönet ezért a hajnal óta szõlõjében dolgozó, ám en-
nek ellenére is készséges, vendégszeretõ borász há-
zaspárnak, akik az egész napos munka után is vendé-
gül látták kis csapatunkat 500 éves pincéjükben.

Mint minden, ami jó, ez a kirándulás is gyorsan vé-
get ért. A harmadik nap reggelén az ismert mesehõst,
Rumcájszt idézõ pilótánk hazafelé fordította a kor-
mányt. Ha nem is egyenesen, inkább jó nagy vargabe-
tûvel, hiszen az utolsó napra is terveztünk még néhány
látnivalót. Elsõként egy pici faluban, Karcsán álltunk
meg. A település legnevezetesebb mûemléke, az Árpád-
kori templom, amely országos jelentõségû mûemlék.
Román stílusú épület, amely két részbõl áll. A régebbi a
11-12. században épült körtemplom, amelyhez a 12-13.
században hozzáépült a nyugati hosszanti hajó. 

A ritkaságnak számító kis templom megtekintése
után Pálháza érintésével Füzérre érkeztünk. Pilótánk
nem rettent meg a falu meredek, szûk utcáitól sem, és
mivel a csoportot a lehetõ legmagasabbra szerette volna
felvinni, majdnem a busszal rohamoztuk meg a várat.
A várhegy tövében lévõ lucernásban tett forduló után –
aminek a gazda valószínûleg roppant módon örült – vé-
gül a gyalogsági roham mellett döntöttünk. Egy kelle-
mes meredekségû kapaszkodó legyõzése után jutot-
tunk fel a sokaknak szédítõ magasságban lévõ várba,
ahonnan pompás kilátás nyílt a környezõ tájra. Valószí-
nûsíthetõ, hogy az Aba nemzetség egyik tagja építtette
az erõdítményt, elsõ okleveles említése 1264-bõl való.

Többször királyi birtok volt, majd a Perényi család tu-
lajdonába került. 1526-ban Perényi Péter koronaõr –
Szapolyai János koronázása után – a koronát egy évig
Füzéren rejtegette. A vár bejárása után továbbindultunk
és Hollóháza Porcelán Múzeumának, majd a gönci Hu-
szita-háznak a meglátogatása után megérkeztünk ki-
rándulásunk utolsó állomására, Vizsolyra. A község re-
formátus temploma is nemzeti kincs. Már a XII. század-
ban megépült az Árpád-kori szentély és hajó, amit az-
tán késõbb kibõvítettek. Freskók maradtak meg benne
a XIII. századból. Egyik értékes freskója a Szent László-
legendát mutatja be. A falu másik nevezetessége a
templomban õrzött Biblia, amely 2412 oldalon kb. 800
példányban másfél év alatt készült el. Súlya kb. 6 kg, 52
fennmaradt példányról tudunk, amelybõl 24 országha-
tárainkon kívül van. Károli Gáspár nem csupán fordító-
ja, hanem egyben gondozója-szerkesztõje, sajtó alá ren-
dezõje, kiadója is volt ennek a Bibliának. 

Így ír errõl a munkáról: „Istennek nevét segítségül
híván, minek utána hozzá kezdettem volna egynéhány
jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segít-
ségül voltak, meg nem szûntem addig, míg nem véghöz
vittem a Bibliának egészben való megfordítását ...” A Vi-
zsolyi Biblia messze túlnõ a református egyház kerete-
in. Ezzel a munkával Károli maga is „Isten egyházára ...
minden keresztyén olvasóra” gondolt. Így ír elkészült
munkájáról: „... szabad mindenkinek az Isten házába
ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drá-
gaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik ma-
gyar nyelven az egész Bibliát”. A fordítás egyik kiemel-
kedõ mérföldköve a magyar nyelv és irodalmi stílus fej-
lõdésének, megalapozója irodalmi nyelvünknek.

A templom és a Biblia megcsodálása egyben kirán-
dulásunk végét is jelentette. Egy kicsit fáradtan, de
rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztünk Salgótar-
jánba. Az út során bebizonyosodott számunkra, hogy
nem kell átlépnünk hazánk határait ahhoz, hogy cso-
dákat, és meseszép tájakat lássunk.
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Erdélyi tanulmányút 2010 tavaszán
Az erdélyi tanulmányútról a tények tükrében

A 2009/2010-es tanévben
hagyományteremtõ céllal
immár másodszor került
megszervezésre az erdélyi
tanulmányút 2010. április 7-
11. között, a történelmet ma-
gasabb óraszámban tanuló
és emelt szintû érettségi elõ-
készítõre járó, valamint a
tantárgy iránt érdeklõdõ 11.
évfolyamos tanulók számá-
ra. Árpád Sándor tanár úr
szakszerû idegenvezetésével
a résztvevõ diákok irodal-
munk és történelmünk ne-
ves helyszínein, élmények-

ben gazdag „tanítási órákon” vehettek részt, illetve a
már tanultakat a helyszínen is láthatták, felelevenít-
hették. Megtapasztalhattuk a kinti székelyföldi ma-
gyarság kedvességét, vendégszeretetét és elkötelezett-
ségét a magyar nyelv és kultúra ápolásában, s magyar-
ságtudatuk õszinte megnyilvánulásait. Marosvásárhe-
lyen, a Bolyai Líceumban éppúgy, mint a kis székely
falvakban, vagy az ezeréves határon, a szívbe marko-
ló szegénység ellenére a magyar nyelv, a közös törté-
nelem megannyi összekötõ kapcsa tanárnak, diáknak
egyaránt felemelõ élményt és sok szép és felejthetet-
len emléket jelentett. A program ismertetése után áll-
jon itt a leghitelesebb beszámoló az útról egy történel-
münk és Erdély iránt érdeklõdõ diák benyomásai alap-
ján. 

1. nap
n Indulás az erdélyi útra hajnali 1/2 4-kor, átke-

lés a magyar-román határon Ártándnál.
n Nagyvárad, Királyhágó, Csucsa, Kalotaszeg,

Körösfõ, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Torda, a
tordai-hasadék megtekintése

n Érkezés az elsõ szállásra Marosvásárhelyre

2.nap
nMarosvásárhelyi séta: ismertetõ a városról és a

várról, a fõbb nevezetességek megtekintése: Bo-
lyai Farkas Líceum, Teleki Téka, Fõ tér, Kultúr-
palota

n Utazás tovább és az útvonalon lévõ nevezetessé-
gek megtekintése:
Parajd: sóbánya, Korond: fazekas falu,
Farkaslaka: Tamási Áron emlékmûve és sírja

n Érkezés az esti órákban a csíkrákosi szállásra

3.nap: 
n Gyergyószárhegy: Lázár kastély,

Gyergyószentmiklós, 
n Gyilkos-tó, Békás-szoros

4. nap: 
nMádéfalva: emlékmû, Székelyudvarhely: váro-

si séta, városismertetõ
nMáréfalva: székelykapuk, Csíkszereda: vár és

múzeum, Gyímesbükk, az ezeréves határ: em-
lékmû (rendhagyó történelemóra)

5. nap: 
n Székelykeresztúr: Petõfi körtefája, Fehéregy-

háza: Petõfi-emlékhely,
n Segesvár: városi séta
n Indulás hazafelé: az Aranyos folyó völgye, a

mócok földje

Dembrovszky
Zsuzsanna

kísérõ tanár
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Immáron harmadik alka-
lommal készültem Erdély meg-
látogatására. Tudtam, hogy
most is felejthetetlen és feleme-
lõ élmények várnak rám. Nem
is csalódtam.

Bár a szerda hajnali indulás
idõpontja megdöbbentõ hatá-
sú volt, de végül is kellemesen
szokatlan volt sötétben indul-
ni. Már a magyar államban tar-
tó utunk is emlékezetesre sike-
redett: nekem nagyon tetszett
a Bükköt érintõ útszakasz és
az alföldi hajnal. Aztán átér-

tünk a román államba, és már jött is az elsõ állomás: Nagy-
várad. Itt egy rövid sétát tettünk a kanonok soron (akinek
szerencséje volt, hallhatott magyar nyelven beszélõ helyi
járókelõket is), és megnéztük a történelmi jelentõségû
templomot. Ezek után következett a tényleges célja tanul-
mányi kirándulásunknak: Erdély.

Amikor a Partiumon áthaladtunk a Királyhágó felé, az
Ossian együttes egyik dalának szövege csengett a fülem-
ben: „Napra ég, vár Erdély az õsi kapuknál”. Hát igen, a
Királyhágó tényleg Erdély õsi, történelmi kapuja. A Réz-
hegység, a Királyerdõ is látszik innen. Szerintem, aki elõ-
ször járt itt és nyitott a természet iránt, az már most be-
leszeretett a tájba. Ezután leértünk Kalotaszegbe, ahol
nem lett volna rossz megnézni a csucsai kastélyt, hiszen
itt élt Ady Endre, de ma ez a kastély Goga múzeum. A re-
formátus lelkész szavai Bánffyhunyadon igazán igazak
és helyénvalóak voltak, remélem, a résztvevõ diáktársa-
im értették is, nemcsak hallgatták. Útközben gyönyör-
ködhettünk a vadregényes erdélyi tájban – sziklák, hava-
sok, fenyvesek, nyájak, falvak, mezõk –, már önmagá-
ban ezért is érdemes idejönni. A Bihar-hegységen még
szépen pihent a hóréteg. A Tordai-hasadékot ugyan kicsit
messzirõl, de jó helyrõl és jó idõben néztük meg. Elõtte
még Kolozsvár városát is érintettük, ahol az utcán már
alig hallani magyar szót. Mátyás király híres szobrát évek
óta restaurálják, de szerencsére a mellette lévõ templo-
mot és Mátyás király szülõházát láthattuk. Ez az egyik
legszebb erdélyi város, de az asszimiláció igen erõs itt.

Majd következett  Székelyföld. A marosvásárhelyi há-
romcsillagos hotel kellemes meglepetés volt mindannyi-
unknak, s a csíkrákosi szállás és vendéglátás elõtt is le a
kalappal.

A székely tájban elmélyülni valami csodálatos érzés. A
dal így folytatódik: „Nézd, amerre járunk, felragyog a Nap!
Most újra élünk határtalan álmokat.” A Békás-szorosban
szinte megtestesült Wass Albert egyik versének fõ monda-
ta: „…a víz szalad, a kõ marad, a kõ marad.”

Aztán újra, immár harmadszor térhettem vissza a
Gyímesekbe. Láttuk Gyímesbükkön, az ezeréves határon
a felújított vasúti õrházat és a Rákóczi-várat. Éreztem,
hogy Deáky András hatására is, most mindenkiben meg-
erõsödik a tudat, a büszkeség, a harmónia, az „egészség”
érzése. Itt is csakúgy, mint Tamási Áron síremlékénél, a
Mádéfalvi székelyemlékmûnél, Petõfi körtefájánál és a se-
gesvári csata emlékhelyénél, nemzeti színû emlékszalagot
helyeztünk el. De itt, az ezeréves határon a nemzeti him-
nuszt is elénekeltük.

Csíksomlyón valóban úgy éreztem, hogy Róma után
ez a Föld második legszentebb helye. Örülök, hogy szét-
néztünk Csíkszeredán, meglátogatva a Csíki Székely Mú-
zeumot és Székelyudvarhelyen, megtekintve a szobor-
parkot. Fehéregyházán Petõfi körtefáját éppen április 11-
én, a költészet napján néztük meg. Segesvárt érintve,
megpillanthattuk Szászföldet is. Ez megint egy más han-
gulat. A Gyergyói-havasokban utazva egy másik dal rém-
lett fel bennem: „Gyönyörû szép vad vidék, itt a kezdet és
a vég. Harang sírja az álmodat: magyar vagy!” És persze
a Hargitán utazva mindenkinek Tamási Áron Ábelje jut
az eszébe.

Nekem újdonság volt az Aranyos folyó völgye, Parajd
és Korond is. A sóbánya szerintem mindenkit lenyûgözött.
Parajdon egy egész „sóváros” van ott lent. Külön örülök,
hogy templom is található itt, s magyar nyelvû miséket is
tartanak.

Az egész tanulmányút nagyon jól sikerült, köszönet a
szervezõknek. A hazafelé út is szépen zajlott, a dal refrén-
jéhez értek záró gondolataim:

„Szabadság a vérünk, szó a lélegzetünk. Tabukból a lel-
künk, másképp nem élhetünk. Otthonunk az Álmod, a
sors idõt adott. Visszavágyunk mindent, mit múltunk elha-
gyott, eldobott.”

Az erdélyi tanulmányútról egy történelem emelt érettségi elõkészítõs diák 
élményei és benyomásai alapján

Baksa Mátyás
11.D
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Tamási Áron síremlékeCsoportkép a Tordai-hasadéknál

A mádéfalvi székely 
emlékmûnélA Gyilkos-tó vadregényes vidéke

Máréfalván egy székelykapu elõtt

Az erdélyi tanulmányút képekben elmesélve:
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Petõfi körtefája elõtt

Az ezeréves határon fekvõ Rákóczi-várban
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„Verecke híres útján…”
(Család, templom, iskola a „magyarságért”)

Bolyai-találkozó 2010. április 14–17.

2010-ben újra összetalál-
koztak Bolyai paralellái. Im-
már nyolcadszor. A kárpátal-
jai Aknaszlatinán. Házigaz-
dánk, ez a 9276 fõt számláló, a
Técsõi járásban, Técsõtõl 24
km-re délkeletre a Tisza jobb
partján fekvõ település. A ma-
gyar közösség létszáma mint-
egy 4000 fõ. Életét évszázadok
óta a sóbányászat határozza
meg. Napjainkban már csak a
8-as és a 9-es számú bánya
mûködik, elõbbiben fõleg ro-

mánok, utóbbiban magyarok dolgoznak. A korábbi bá-
nyák kimerültek, a többségük beomlott. A 9-es bánya fel-
sõ vágataiban 1968 óta allergiát és légúti betegségeket
gyógyítanak.

Ide igyekezett április 14-én közös busszal hét Kárpát-
medencei Bolyai-középiskola: Mosonmagyaróvár, Szom-
bathely, Zenta, Kecskemét, Ócsa, Budapest és Salgótar-
ján. A marosvásárhelyieknek közelebb volt egyenesen
mikrobusszal. 

Az utazás elõtti hét: lázas készülõdés. És nem csak
azért, mert az egyik utazó diákunk lázas beteg lett, ha-
nem azért is, mert a pódiummûsorunk színpadra állítását
illetõen épp az utolsó héten jöttek a szereplõ diákok részé-
rõl olyan új ötletek, amiket nem volt szabad kihagyni. A
hagyomány az, hogy a rendezõ iskola meghatározza a
pódiumjáték témáját. A Bolyai-hagyomány a diákok köré-
ben, erre kellett kitalálni egy színpadi játékot. Az egyik di-
ákunk (Tóth Adél Tímea 10.d) írt egy keretjátékot. Egy
mai diáklánynak (Csernok Emese 11.c) Bolyai Jánosról
kell fogalmazást írnia, de igen nehezen megy a dolog, az
írás helyett inkább a Twilight-ot olvassa. Anyja (Verebélyi
Virág 11.a) többször is bejön a szobájába, hogy jobb be-

látásra bírja. A tanácstalanságnak az lesz a vége, hogy el-
alszik. Álmában azonban megjelenik Bolyai, és az álom-
látomás hatására reggel könnyedén megíródik a dolgozat.
Az álomjelenetben Székely János Bolyai hagyatéka címû
mesterszonettjébõl hangzanak el részletek (Kadlót Zsófia
11.d), illetve Bolyai János (Andrássy Richárd 11.a) a saját
verseibõl beszél hozzánk.

Az utolsó elõtti pillanatban érkezõ nagy ötlet az volt,
hogy az álomjelenetet vegyük filmre, és projektoros kive-
títõvel játsszuk be. De vajon lesz-e ott, Aknaszlatinán
olyan technikai felszereltség? Jogos aggodalom. Akkor
csináljuk meg két variációban: legyen egy színpadi és
egy filmes változat. Aztán Prakfalvi András (11.a) újabb
remek ötlete: a Bolyai-jeleneteket a Múzeumban a XIX.
századi szobabelsõben vegyük fel. Lesz még erre idõnk,
gyerekek? - aggodalmaskodtam. De a rómaiak óta tud-
juk: juventus ventus. Mindent megoldott az ifjúság pilla-
natok alatt. Prakfalvi Andris filmezett, Andrássy Ricsi pe-
dig – mint egy profi színész – második felvételre megcsi-
nált minden jelenetet. Köszönet a Múzeum igazgatójá-
nak, dr. Szirácsik Évának, aki pillanatok alatt megértve a
helyzetet és a dolog nagyszerûségét, rendelkezésünkre
bocsátotta a múzeumi szobabelsõt.

Mi, salgótarjániak az iskola mikrobuszával utaztunk
fel a budapesti iskolába, a zentaiakkal Szenes György
igazgató úr irodájában vártuk meg, amíg a többiekkel
megérkezik a busz. A reggeli korai kelés után jólesett a fi-
nom kávé, no meg a vidám, baráti arcok látványa. Eköz-
ben érdekes felfedezést tettem: az igazgatói iroda faláról a
mi, salgótarjáni Bolyai-szobrunk bekeretezett képe te-
kintett le rám. – Tõlünk kaptátok? – kérdeztem a mindig
vidáman társalgó igazgatót. – Nem tudom. Nem hiszem
– hangzott a lakonikus válasz. Elgondolkodtatott a dolog.

A titok nyitja: a mi Bolyai János szobrunknak nem
nálunk kezdõdött a története. Salgótarján elõtt már volt
egy másik élete. (No lám, vajon ki tudta ezt?) 1951-ben

„Beszéljük hát együtt a matematika utánozhatatlan 
nyelvét, úgy ahogy õ tette…”                Benedek Imre, 
az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola igazgatója

Sóvári László
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született Vass Viktor (1873–1955) budapesti szobrász
mûhelyében, akinek pályája még a dualizmus korában
indult, és az ötvenes évek elsõ felében zárult le. Kortársai
háttérbe húzódó mûvészként tartották számon. „Negy-
ven éve dolgozik szakadatlan” – írta 1928-ban a Képzõ-
mûvészet lapjain megjelent méltatás, hozzátéve: „mes-
terségénél is jobban ért a feltûnés kerüléséhez.” Nem vé-
letlen tehát a szobortémával való találkozása: tudott azo-
nosulni az életében méltatlanul mellõzött tudós férfiú,
Bolyai János személyiségével. Az elkészült mészkõszo-
bor hosszú idõn keresztül a fõvárosban a városligeti Mû-
vész-sétány egyik szegletét díszítette. Amikor azonban a
sétányt felszámolták, Vass Viktor mellszobra is egy fõvá-
rosi raktárba került. Budapest Fõvárosi Tanácsa 1984-
ben ajándékozta Salgótarján Bolyai János nevét viselõ
gimnáziumának. 1984. május 11-én az akkori Bolyai Na-
pok rendezvénysorozatának keretében avatták fel. A sze-
merkélõ esõ sem felhõzhette be a kora délelõtti aktus ün-
nepi fényét. „Mikor Bolyai János szobormásának továb-
bi sorsáról kellett döntenünk, a város vezetõinek javasla-
tára Salgótarjánra […] esett a választásunk. Úgy éreztük,
ennél méltóbb helyre nem is kerülhetne ez az alkotás. Itt
olyan szellemi közeg veszi körül, melyhez hasonlóban –
bízvást állíthatjuk – Bolyai is szívesen élt volna.”

A budapestiek képe akkor készülhetett a szoborról,
amikor az még a Városligetben állt.

Sajnos, az esõ Budapesten is eleredt. Az ég bõven ára-
dó csatornái elõl még az esernyõk sem tudtak teljesen
megvédeni. Amíg bepakoltuk a csomagjainkat, rendesen
eláztunk. De kit érdekelt?! Végre együtt volt a csapat: a
bolyaisok! Irány Beregsurány, a határátkelõ. Kalandjaink
kezdete. De hát milyen út az, ahol nincsenek kalandok?
„Minden ember lelke mélyén kissé Odüsszeusz, a Kaland
bolondja. Ki mulasztaná el megnézni a lótuszevõk szige-
tét, vagy a bûvölõen csábító Kirkét? A Kaland maga a szi-
rénhang, amit egy igazán kíváncsi utazónak meg kell
hallgatnia.” Ki más is írhatta volna a fenti sorokat, mint a
„kassai Odüsszeusz”, Márai Sándor?

Nekünk ugyan a határátkelõnél nem kellett megküz-
denünk egyszemû óriással, de az ukrán határõrök sem
piskóták. A kísérõ tanároknak minden leleményességük-
re (no meg Kádár-rendszerbeli tapasztalataikra!) szüksé-
gük volt, hogy a visszafelé úton elkerüljük azt a tortúrát,
amiben a fogadáskor részesítettek bennünket keleti
szomszédaink.

12.25-kor érkeztünk a határ magyar oldalára, 12.58-ra
már az ukrán határõrök felségterületén voltunk. Innen

azonban csak 15.00-kor indulhattunk tovább. Miért?
Nincs válasz. Csak. Kb. háromszor leszállították a felnõt-
teket az útlevelükkel együtt, majd visszaparancsolták
õket a buszba. Közben hosszú csendek, holtidõk. Majd
„rászálltak” a Szerbiából jövõ zentaiak útleveleire. Van-e
meghívólevelük? Van, csak nem itt náluk, hanem a ven-
déglátóknál a határ másik oldalán. Mobiltelefon Mészáros
Jánosnak, az aknaszlatinai iskola tanárának, nála van a
meghívólevél. Megint vagy fél óra, amíg a Mészáros Já-
nos tanár urat egy fegyveres határõr átkísérte a száz mé-
teres határsávon. Ezután már biztosan nem volt mibe be-
lekötni, indulhattunk tovább.

Mindenesetre a szabad európai határokhoz szokott
diákjaink megtapasztalhatták, milyen is volt a régi rend-
szerben egy rosszindulatú határvizsgálat. Nem árt, ha
ezt is átélik. Tapasztalják csak meg, milyen a korrupció,
a hatalommal való visszaélés. Ez is a Kaland része. Visz-
szafelé már az igazgatók „összedobtak” néhány tízezret
forintban, így már simán átengedtek. Ezek a határõrök
nem elsõsorban a fizetésükbõl élnek, mert az olyan ala-
csony, hogy abból nem is lehetne. A szegénység minden-
hol a korrupció melegágya.

Az aknaszlatinai magyar diákok és tanárok meleg, ba-
ráti fogadtatása a határ másik oldalán hamar elfeledtette
velünk Beregsurányt. Az iskola diákjai egy gyöngykarkö-
tõt készítettek minden résztvevõnek, rajta a felírat: Bo-
lyai – 2010. Mennyit dolgozhattak ezzel, hogy nekünk
örömet szerezzenek!! A szeretet és a kreativitás apró je-
le. „…ajándékot én is készítettem,/ amíg készült, majd-
nem tündér lettem” – Fésûs Éva sorai jutottak eszembe.
És tényleg, megannyi aknaszlatinai tündért véltem látni
magam körül.

De a kalandok folytatódtak. Megismerhettük az ukraj-
nai útviszonyokat is. Ha mi panaszkodunk sokszor a ma-
gyarországi (csonkaországbeli) kátyúinkra, halkuljunk
el, és tapasztaljuk meg, ami Ukrajnában van. Itt nem ká-
tyúk, hanem gödrök vannak, amiket láthatóan húsz év
óta nem javítottak. Az itteni autósoknak két taktikája van
ellenük: vagy lassan haladva kerülgetik õket, vagy – mint
a mi sofõrünk is tette – nagy sebességgel áthajtanak raj-
tuk. Ez az út és ez a taktika persze nem a mi „finom han-
golású” jármûveinknek való. A lengéscsillapító „tûrte, …,
tûrte, ameddig tûrhette”, de aztán a jobboldali „elenged-
te magát.” A jármûnek ez az oldala lesüllyedt. Még kb. 60
kilométerre voltunk a céltól, nem mehettünk így tovább.
De a sofõrünk nem esett kétségbe, leszállította a „népet”,
keresett egy olyan helyet, ahol alá tud feküdni, hogy a
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helyére tegye a megfelelõ csavart. Aztán persze rá kellett
jönnie, hogy csak szerelõaknás helyen tudja kilazítani a
rozsdás anyát. Még szerencse, hogy a jó tündér odavezé-
relt egy segítõkész ukránt. Látja, hogy bajban vagyunk,
segíteni szeretne. Kiderült, szállítócég-tulajdonos, több
kamionja járja az utakat, 5 km-re van a hangárja, ott több
szerelõakna is található. Nosza, felszálltunk a buszra, és
óvatosan, lépésben „begurultunk” a kamionhangárba.

Ez az újabb kaland persze még jobban „összeková-
csolta” a társaságot is. Két ócsai srác elõvette a gitárját és
ameddig a szakemberek a szomszédos hangárban javí-
tottak, pengettek a társaság éneke alá. Újra bebizonyoso-
dott: a közös éneklés a legjobb közösségteremtõ erõ.

Késõ este, de igen emelkedett hangulatban érkeztünk
Aknaszlatinára. A programban jelzett táncházat már –
érthetõen – nem kívántuk.

Másnap az ottani magyar közösség iskoláját, óvodá-
ját, zeneiskoláját és templomát ismerhettük meg. A kö-
zösség nem kis áldozatába kerül ezek fenntartása, mû-
ködtetése. A magyar iskola mûködését az ukrán állam
csak részben finanszírozza: a tanárok fizetését állja, a do-
logi kiadásokra viszont egy árva hrivnyát sem ad. Az
óvoda esetében mindent a magyar közösség fizet. Kato-
likus templomukat úgy építették újjá, hogy a magyarok
lemondtak három havi fizetésükrõl. Számunkra ez szin-
te elképzelhetetlen áldozat! Mennyire másképp szól egy
ilyen helyen a magyar Himnusz! Miért nem tudják a mi
fiataljaink is itt, a csonka hazában olyan szívbõl jövõen
énekelni. Hogy könnyes lesz az érzékeny ember szeme.

És csak így lehet. A család, a templom, az iskola szo-
ros együttmûködésével. És milyen boldogok, hogy ven-
dégül láthatják a testvériskolákat! Az ukrán államtól per-

sze erre a célra sem kaptak még egy fél hrivnyát sem. Mi-
bõl állták? Mint a templomot, az óvodát, az iskolát. Ösz-
szefogásból. De megcsinálták rendkívül színvonalasan,
mindenre figyelõen, végtelen vendégszeretettel, magyar-
ságukra büszkén.

Tanulságos példa: mire képes egy összetartó közös-
ség! A magyarság errefelé hõsiesség, végvári vitézség. Ha
a külhoni magyarok képesek erre, miért ne lennénk mi,
csonkaországbeli magyarok is??? Mit kellene tennünk?
Hogy ne csak fenyegetettségben legyünk képesek össze-
fogni.

Ezen adysan „fölhorgadó” kérdések lelki kavargásától
kísérve ereszkedtünk le „Verecke híres útján” Magyaror-
szág felé. Jövõre Zentán tovább gondolhatjuk.

Végül egy csokor diákjaink véleményeibõl:

Verebélyi Virág (11.a): Számomra életre szóló élmény
volt. Megható volt látni a külhoni magyarság összetartá-
sát, és jó érzéssel töltött el, hogy olyan nagy örömmel és
lelkesedéssel fogadtak minket. Sok új barátság született
és tapasztalatokkal gazdagodtam.

Andrássy Richárd (11.a): Örök élmény marad számom-
ra a találkozó. Találkozni más bolyaisokkal, látni a külho-
ni magyarság ragaszkodását, új barátságokat kötni –
mind-mind el fognak kísérni egész hátralévõ életemben.

Prakfalvi András (11.a): Rendkívül élveztem, hogy ren-
geteg történelmileg jelentõs helyet látogattunk meg. Ér-
dekesnek találtam, hogyan élnek a kárpátaljai magyarok,
és mennyire õrzik hagyományainkat.
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„Egyebütt csak mese tündérország…”
„A régi, ismerõs, százszor megjárt gyalogút volt, mégsem ismert rá. Azt hitte, idegen helyen bolyong.”

(Mikszáth Kálmán)

Másodszorra részt venni
az olvasótáborban ugyan-
olyan, ha nem még nagyobb
élményt jelentett számomra,
mint a vajdasági tíz nap. Az
idei tábor a Mikszáth-évfor-
duló jegyében telt a felvidéki
Abroncsospusztán. 

A közös programok sora
egy Nógrád megyei kirándu-
lással indult. A buszunk
(amelyet néhány óra után ta-
lálóan fitneszbusznak keresz-
teltünk el) számos irodalmi,
történelmi látnivalónál „pihe-

nõt tartott”. Jártunk Mikszáth horpácsi birtokán, a
csesztvei Madách-kúrián, Hollókõn, Szécsényben és a
Palóc Múzeumban. A mûvelõdésünket szolgáló egész
napos utazgatás alatt egymással is ismerkedtünk, neve-
ket tanultunk. A kezdeti, egymást félénken méregetõ
pillantások után folyamatosan oldódott a hangulat. 

Másnap Ladóczky Vilmos bõrdíszmûves és régi-
séggyûjtõ újbásti házát látogattuk meg, ahol rengeteg
érdekes dolgot tanulhattunk. „Vili bá’” annyira meg-
szerette a csapatot, hogy a tervezett két-három nap
helyett végig velünk maradt, és egy-egy saját készíté-
sû bõr karkötõvel ajándékozott meg minket.

Már az elsõ estéken megszegtük a „házirendet”,
ugyanis a takarodó után zajlottak a nagy beszélgeté-
sek. Sajnos így sokunk reggele álmosan kezdõdött,
ám a ránk váró napindítók, kiscsoportos foglalkozá-
sok, napzáró gondolatok arra ösztönöztek, hogy mi-
nél elõbb összeszedjük magunkat. Megosztottuk egy-
mással egy-egy személyes tárgyunk történetét, babo-
nákat gyûjtöttünk, rajzoltunk; védtünk, vádoltunk,
döntöttünk a Péri lányok ügyében. 

A „kiscsopin” belüli játékok szórakoztatóak és kre-
ativitást fejlesztõek is voltak egyben: mandalát színez-
tünk, saját népet alkottunk, versenyt úsztunk, nega-
tívból pozitív hõssé próbáltuk formálni Lucifert és
Edward királyt. 

A délutáni „akármit” a medencénél, a biliárdszobá-
ban vagy a teniszpályán is tölthettük. Az üdülõköz-
pont dolgozóinak jóvoltából palóc, majd szlovák
gasztronómiai remekeket, illetve grillezett különleges-
ségeket kóstolhattunk meg.

Rendhagyó délutánokon és estéken neves elõadó-
kat fogadtunk, köztük Pomogáts Béla irodalomtörté-
nészt, Boldizsár Ildikó meseterapeutát és Praznovszky
Mihály Mikszáth-kutatót. Az ilyen szellemi foglalko-
zások után jólesett a testmozgás, amely a Nógrád
Táncegyüttes és a Rakonca tagjainak segítségével
táncházak keretében valósult meg. A változatos tevé-
kenységek mellett idõt kellett szentelnünk a „Bárány-

Orosz Elvira
11.C
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ka-projekt” sikerességének is. Mint kötelességtudó
angyalkák, igyekeztünk felvidítani a ránk bízott bari-
kákat. Az olvasótábortól a hagyományos zárómûsor-
ral és tortával búcsúztunk. 

Habár a tábor óta több hónap telt el, néhány kifeje-
zés még ma is nosztalgiázásra késztet bennünket:
tamatik, szalontüdõ, kofolaparti, „Menjünk medvére
vadászni!”, „süsü” vagy „Helló, Béla vagyok”!
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Abroncsospuszta

Sírva hívtam anyukámat:
megpróbáltam minél több ész-
érvet adni neki, hogy igenis jöj-
jenek értem, mert már többet
nem bírok ki itt. Hisztiztem, ki-
abáltam nem jön. Mondtam
szépen, kedvesen, nem jön.
Feladtam. Búcsúzásképp hoz-
zátette, hogy próbáljam meg jól
érezni magamat: ez még csak a
második nap.

Visszadõltem az ágyamra és
elgondolkoztam azon, hogy
hogyan kerülhettem ebbe a le-
hetetlen helyzetbe.

Egy szép júliusi reggelen felszálltam egy békeidõkbõl
ránk maradt geológiai kincsre, egy rendkívül komfortos-
nak kinézõ buszra. Miután elhelyezkedtem, kezembe vet-
tem a buszénál valamivel biztatóbb címlappal rendelkezõ
újságot, és elindultunk. Végignéztük Nógrád megye legiz-
galmasabb helyeit: láttunk szép templomot, múzeumokat,
házakat. Ezeket nagyon ügyesen, egy napra besûrítették,
így már hét órakor az olvasótábor helyszínén voltunk,
Abroncsospusztán. 

Megtörtént a beosztás, hogy ki-kivel lesz egy szobában,
a vacsoránál kihevertük az egész napos chips, csoki és el-
vétve egy-egy szendvics okozta hasfájásokat.(Itt bebizo-
nyosodott tehát, hogy a XXI. század gyermekei nem is any-
nyira vannak oda a mûanyagokért…)

Próbáltam felmérni a terepet, az embereket. A félelmem
bebizonyosodott, amikor feltérképeztem az intelligencia-
szintjüket: adott volt nagyon sok okos, kedves ember, és
volt egy nagyon fárasztó: én. De szerencsére úgy látszott,
hogy értékelik kemény próbálkozásaimat, hogy megpró-
bálok beilleszkedni.

A vacsora után „naccsoportos” foglalkozásra mentünk:
az elsõ ilyenen a vezetõk lefektették azt a néhány szabályt,
amit be kellett tartanunk, és megejtettünk egy rövid bemu-
tatkozást. 

Úgy gondoltam, hogy hát milyen remek emberekkel le-
szek körülvéve, hogy imádni fogom.

A második napon rá kellett jönnöm, hogy én nagyon
nem vagyok idevaló; alapjáraton fecsegõ természetem van,

és ez akarva-akaratlanul mindig a felszínre tört. Ebbõl az
következett, hogy volt, hogy megszólaltam olyankor, ami-
kor nem kellett volna, olyat szóltam, ami másoknak nem
tetszett. Akadtak, akik nem vették az iróniát. Ez pedig na-
gyon hamar kikészített.

Így zokogtam hát az ágyamon, teljesen tanácstalanul.
Aztán eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha ebben a hely-
zetben, csakis én vagyok a ludas, nekem kell lépnem.

Szóval léptem: embert varázsoltam magamból, és ki-
mentem a többiek közé. Elõször csak hallgatóztam, felvet-
tem a dolgok fonalát, aztán igyekeztem bekapcsolódni.

„Kiscsop”-on is ez történt. Megnyíltam azelõtt a tizen-
két ember elõtt, akikhez kerültem. Csöndben maradtam,
ha úgy éreztem. Sírtunk történeteken, volt, hogy nevet-
tünk, viccelõdtünk az emberekkel. Kezdtem jól érezni ma-
gamat.

A legjobb az egészben az volt, hogy rengeteg mindenki-
rõl megváltozott a véleményem: akit csak a városból ismer-
tem, és egy arrogáns senkinek gondoltam, megszerettem.
Akit elõször kinevettünk, mert a kedvenc könyve az Ábel
trilógia volt, sírtunk vele, mert olyan búcsúbeszédet mon-
dott, hogy az ember szíve belesajgott.

Nem tudom, hogy életem során volt-e valaha ennyire
meghatározó élményem. Tábor végén még sose sírtam.
Igaz, közben se nagyon volt szokásom, fõleg nem azért,
mert hiányoznak az otthoniak. Hát, az olvasótábor ezt is ki-
hozta belõlem.

Számtalan helyen jártam velük ez alatt a 10 nap alatt.
Sokat sírtam, nevettem, buliztam. De mindet együtt csinál-
tuk, a kezdetben döcögõsen induló kapcsolatunk ellenére.
Mindegy, hogy Erdélybõl, Szerbiából, Ukrajnából vagy in-
nen Magyarországról jöttek.

Megfogalmazódott bennem, hogy Magyarország abban
a sajnálatos és sajátos helyzetben van, hogy saját magának
szab határt. Akaratlanul. 

„Így adta a gép – mondta az egyik erdélyi lány, de attól
függetlenül én ugyanolyan magyar vagyok, mint te vagy
akármelyik miniszterünk, sõt lehet, hogy jobban szeretem
ezt a földet, mint ti. És én Romániában is ugyanolyan ma-
gyar vagyok, mint Budapesten, ha tetszik nekik, ha nem.”

Megtanultam szeretni a hazámat, azokat az embereket,
akik teljesen mások, mint mi. 

Megtanultam õszintén, határok nélkül szeretni.

Géczi Luca
7.B
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Német nyelvi tábor
Saalbach / Saalfelden – Ausztria

Iskolánk német nyelvet
tanuló diákjai a hagyomá-
nyoknak megfelelõen idén is
egy hetet tölthettek el idegen
nyelvi táborban. E tanévben
Ausztria, Salzburg tartomá-
nyának egyik kis települé-
sén, Saalbachban volt a szál-
lásunk, közel 2000 m magas
hegyek között, egy család ál-
tal üzemeltetett ifjúsági szál-
lóban. 

Szálláshelyünk 4-6 ágyas,
fürdõszobás szobáiban min-
denki nagyon jól érezte ma-

gát, nem is beszélve a remek ellátásról, s azokról a dol-
gokról, melyek kikapcsolódásunkat tették még telje-
sebbé (röplabda-, ill. focipálya, trambulin-, pingpong-
asztal, egy kis „Hütte” az esti kártyapartikhoz, beszél-
getésekhez).

A tábor célja évrõl évre az, hogy a tanulók az isko-
lában tanultakat idegennyelvi környezetben gyakorol-
hassák, hétköznapi helyzetekben tovább csiszolhas-
sák nyelvi kifejezõkészségüket. A nyelvoktatás e tan-
évben a 20 km távolságra levõ Saalfelden városában
volt, a mi Pedagógiai Intézetünkhöz hasonló tovább-
képzõ központban. A tanulók délelõttönként 4-4 órá-
ban, nyelvi szintjüknek megfelelõ három munkacso-
portban bõvíthették tudásukat. A gyerekek a nyári
szünet ellenére minden nap örömmel vettek részt a
foglalkozásokon, hiszen az órákat az ösztönzõ-bátorí-
tó légkör jellemezte. Az egyik csoportot egy mûvész
tanár vezette, s ez a csoport a nyelvtanulás mellett kre-
atív mûvészeti tevékenységet is folytatott, természete-
sen németül kapva az instrukciókat. Az egy hét eltel-
tével mindhárom csoport prezentáció keretében mu-
tatta be, mi mindent tanult a hét folyamán. 

A táborban a már jól mûködõ heti rend szerint él-
tünk. Minden nap hétkor keltünk, reggeliztünk, majd
nyolc órakor indultunk a nyelvoktatás színhelyére. Az
oktatás végeztével a környék látnivalóit fedeztük fel.

Az idõjárás az elsõ napokban nem volt túl kegyes hoz-
zánk, de ez nem tántorított el bennünket attól, hogy
megnézzük a 380 m magasról lezúduló Krimml-
vízesést, sétát tegyünk a híres téli üdülõhelyen,
Kaprun városában, ahol egy Old Timer múzeumot is
megtekintettünk.

Kedden ismét esõs idõ fogadott bennünket, ezért a
szálláshelyünktõl nem messzire lévõ helytörténet- és
símúzeumba látogattunk el, ill. a település uszodájá-
ban töltöttünk el két kellemes órát. 

A következõ napon gyönyörû napsütésben, felvo-
nóval mentünk fel a környék legmagasabb hegyére,
az Asitz-ra, majd sétát tettünk Zell am See-ben a tó
partján és a városban. Csütörtökön Európa legna-
gyobb és legvadregényesebb szurdokában túráztunk,
a Seisenbergklamm-ban, amely 12000 évvel ezelõtt
alakult ki, s ma természetvédelmi terület. A túra után
Leogang település starndján élvezhettük a nyári nap-
sütést.

Pénteken egész napos kiránduláson vettünk részt.
Utunk Németországba, Berchtesgadenbe vezetett,
ahol az Obersalzbergen megnézhettük a második vi-
lágháború történetét bemutató kiállítást, majd bepil-
lanthattunk a Hitler idejébõl fennmaradt bunker-
rendszerbe is. Ezek után a környék leghíresebb és
Európa elsõként megnyitott sóbányájába látogat-
tunk, mely hatalmas élmény volt valamennyi diák
számára. Különösen a bányászruhába való beöltö-
zés, a bányába való lejutás (csúszda) tetszett min-
denkinek, nem beszélve arról a látványról (lézeres
bemutató), amely a bánya mélyén fogadott bennün-
ket. Délután Salzburg felé vettük az irányt, de elõtte
még a város szélén levõ Hellbrunn-i kastély parkját
fedeztük fel, mely változatos vízi játékokkal szóra-
koztatja az odalátogatókat. Ezek után Salzburg belvá-
rosában sétáltunk. Megtekintettük a dómot, Mozart
szülõ-, ill. lakóházát, s sétáltunk a város leghíresebb
utcáján, a Getreide Gasse-n is. 

Este fáradtan érkeztünk vissza szálláshelyünkre,
ennek ellenére tanulóink alig várták, hogy az általuk
összeállított kis mûsorral köszönjék meg a háziaknak

Horváthné 
Scholz Erika



61

Utazások

a szíves vendéglátást, a finom és bõséges vacsorákat. 
Sajnos hamar véget ért ez a tábor is!
Az egy hét legfontosabb tapasztalata az volt, hogy

a tanulók bátorítást kaptak, valódi élethelyzetekbe,

szituációkba kerülhettek, s érezhették, hogy az álta-
luk tanult nyelv valóban egy élõ nyelv. Jövõre termé-
szetesen újra táborozni indulunk, 2011 júliusában az
ausztriai Karintia tartománya lesz úti célunk.
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Mormoták, hófödte hegycsúcsok, Salzburg
Beszámoló a német nyelvi táborról

Ausztria. Salzburg tarto-
mány. Saalbach. Saliterer-
hof. Itt, ebben az alpesi ház-
ban töltött egy kellemes he-
tet közel 50 fõs csapatunk,
ahová a bolyais diákok mel-
lett Salgótarján, vagy éppen
más városok iskoláiból ér-
keztek fiatalok tanulni, ta-
pasztalatokat szerezni, él-
ményekkel gazdagodni, egy
kicsit világot látni.

Saalbach kellemes falucs-
ka, megnéztük az érdekes sí
múzeumot, tájházat, és egy

esõs délutánon az uszodájába is ellátogattunk. A tele-
püléstõl nem messze található Saalfelden, ami már
egy lényegesen nagyobb város, ennek ellenére rend-
kívül hangulatos a kis utcáival, a hagyományos építé-
sû városházával, valamint kiváló kikapcsolódást
nyújthat a Nexus, mely egy modern és sokoldalú kul-
turális központ. Ebben a kisvárosban voltak az órá-
ink, ahol nyelvtudás szerint három csoportra osztva,
jó hangulatban telt az idõ, s mindeközben észrevétle-
nül tanultuk a német nyelvet. A kis csoportok az utol-
só tanítási napon prezentációkat mutattak be, festet-
tünk, énekeltünk, vagy éppen egy rögtönzött színda-
rabot adtunk elõ. 

A hasznos órák után izgatottan ültünk buszra és
utaztunk délutáni programjaink helyszínére. Az idõ-
járás nem volt mindig kegyes hozzánk, de csopor-
tunk egy része szakadó esõben is kigyalogolt Közép-
Európa legnagyobb vízesése, a Kriml-vízesés tetejé-
be, ahonnan csodás panoráma tárult elénk a leülõ
pára és lassan feloszló esõfelhõk mögött. Verõfényes
napsütés fogadott minket Zell am See-ben, ahol a tó
partján, hatalmas hegyek lábánál süttettük a hasun-
kat és etettük a hattyúkat. Egy fél nap erejéig elláto-
gattunk a németországi Berchtesgadenbe is, ahol a
hegy mélyén, bõrünkön libabõrrel jártuk végig Hit-
ler bunkereit, majd szintén a hegy belsejébe csúsz-
dán jutottunk le egy sokkal kellemesebb, és szívet

melengetõbb helyre, egy sóbányába, ahol az izgal-
mas közlekedési lehetõségek mellett, a sókristályok
fejlõdését bemutató lézerszínházban is gyönyörköd-
hettünk egy hajó fedélzetérõl. Izgalmas túrát tettünk
a szûk szurdokok között átpréselõdve és a sebes pa-
tak felett egyensúlyozva a hangulatos Seisenberg-
klammban. Ez a Weißbach feletti kalandtúra a forró
nyári nap ellenére is pulóverért kiáltott, hiszen a 20-
30 méter magas vízáttörések mélyén meglehetõsen
hûvös volt. Leogangból felvonókkal közlekedtünk a
magasba, ahol 1914 méteren a táj borzongató szépsé-
ge mellett lehetõségünk volt kipróbálni a magaslati
bob-pálya élvezeteit, próbára tehettük érzékszerve-
inket egy különleges élményparkban, csodálhattuk a
szabadon nyargaló lovakat vagy éppen a dombolda-
lon napozó mormotákat. A hét utolsó programjaként
igazi kuriózum volt az alpesi nyugalom után becsöp-
penni a nyüzsgõ Salzburg városába. Elõször a külvá-
rosban található Hellbrunn kastélyában és annak
parkjában hûthettük le magunkat akarva-akaratla-
nul, ugyanis a birtok volt urai vízi játékokkal tréfál-
ták meg az oda érkezõ arisztokratákat, így a jelen-
korban is tovább zúdul a víz a szobrokból, a küszöb-
bõl vagy a plafonról. Ezután Salzburg kellõs közepén
tobzódva folytattuk városnézésünket. Salzburg Mo-
zart városa. Bárhová fordultunk, mindenhol a híres
zeneszerzõ motívumaiba ütköztünk, a torta habja-
ként még szülõházában is körülnézhettünk. Szélnek
eresztve szívtuk magunkba a város hangulatát, ami-
be beletartozik az utcazenészek tömkelege, a szûk
utcák, a gigászi katedrális, és a Mirabell Garden
pompázatos szökõkútja, labirintusai és virágoskert-
jei is. 

Az együtt töltött 7 nap után a legtöbben még ma-
radtunk volna a Salitererhof vezetõje, Hildegard szár-
nyai alatt, hisz a finom vacsorák után jó érzés volt ki-
menni a házi röplabdapályára, ugrálni a trambuli-
non, jókat beszélgetni a kis faházban, vagy mezítláb,
felszabadultan ugrálni az alpesi patakban. Felejthetet-
len és lenyûgözõ élményeket, új barátságokat, ta-
pasztalatot és tudást adott nekünk a Salitererhof,
Saalbach, Salzburg tartomány, Ausztria.

Tarnóczi Jakab
9.C
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Mindig kell egy „B” terv!

Országot megrengetõ
esemény volt, mikor a tava-
szi esõzés következtében
hatalmas pusztítást végzett
az árvíz. Borsodban, a ki-
sebb patakoktól kezdve a
nagyobb folyókig, a víz ré-
misztõ ellenséggé vált: jár-
hatatlanná tett utak, lakha-
tatlan házak. Minket,
bolyaisokat nem- csak a tör-
ténések rendítettek meg, ha-
nem az a bizonytalanság is,
hogy mi lesz a sorsa így az
evezõstábornak. A tavalyi

útvonal (Tokaj-Tiszafüred) a partvonal állapota mi-
att hajózhatatlanná vált. A Kancsulik-Pálfalvai-Tóth
tanári triónak ezért nem volt könnyû dolga, hiszen
ki kellett találni valamit. Így született meg az „A”
(Bodrogzug – Tokaj – Tiszafüred), „B” (Felsõberecki
– Tokaj – Bodrogzug) és „C” (állótábor a Tisza-tavon-
Poroszló) terv. És bebizonyosodott az a mondás,
hogy mindig kell egy „B” terv!

2010. július 3-án, a vasútállomáson kellett gyüle-
keznünk. Örömmel töltött el az, hogy bõvült az eve-
zõsök csapata, élménybeszámolóinktól sokan ked-
vet kaptak az evezéshez. Úgy tûnt, sikerült kifog-
nunk a nyári szezon legforgalmasabb napját a vasút
szempontjából. Két órát a peronon ülve utaztunk,
egy vonatpótló buszra átszállva pedig, mint „a sült
heringek”, szûkösen jutottunk el elsõ szálláshe-
lyünkre, Felsõbereckibe. A falu a határ közelében ta-
lálható, a Bodrog mentén. A szállás elfoglalása után a
fürdõzés kapott szerepet, na meg a foci-világbajnok-
ság, ami biztos programot jelentett a fiúknak a héten.
Az elsõ este természetesen nem hiányozhatott az is-
merkedés, valamint a szórakozás.

Második nap kitérõvel kezdtünk. A Bodrogon föl-
felé evezve kicsit a határon túlra mentünk. Borsiba,
ami Rákóczi Ferenc szülõföldje, és ahol a Rákóczi-
várkastély is található. Innen visszafordultunk, és Sá-
rospatak felé vettük az irányt. Vasárnap lévén nem

volt annyira mozgalmas a város, mi mégis találtunk
benne lehetõséget. Az esti szabadprogramot a város-
ban tölthettük el, persze késve érkeztünk vissza a
campingbe. A jutalmat meg is kaptuk érte: fiúknak
100 fekvõtámasz, lányoknak 50 guggolás.

A legtöbb nevetés szerintem a harmadik napon le-
hetett. Ezen a napon nemcsak kajakoztunk és ke-
nuztunk, hanem volt, akinek egy álma vált valóra.
Evezés közben ugyanis a parton föltûnt hajónk kor-
mányosának egy kiépített majomhinta. Azt kell tud-
ni errõl a szerkezetrõl, hogy ez egy fára erõsített kö-
tél, a partról elrugaszkodva és a kötelet fogva kell be-
ugrani a vízbe. Nem csupán mi magunk repülünk
így egy nagyot, de az adrenalin szint is a fellegekben
jár. Egyértelmû volt számunkra, hogy nem mehet-
tünk el emellett csak úgy, ki kell próbálni. Mi, lányok

Tarnóczi Anna
10.A
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kicsit tartózkodtunk ettõl, de a fiúk, egy lány tár-
sunk, valamint Kancsulik tanár úr (a képen) és
Pálfalvai tanár úr is kipróbálta a majomhintát. Vicces
volt látni, ahogy repülnek az emberek, ahogy be-
csobbannak a Bodrogba, ahogy iszapréteggel a lábu-
kon próbálnak kijutni a partra. Az ugrások után
mentünk tovább Olaszliszkára, ahol a nap nevetései
estébe nyúlóan folytatódtak a szállásunkon.

A negyedik napon úgymond hazai pályára evez-
tünk. A tavalyi táborunk kezdõpontja felé tartottunk,
Tokajra. Akik tavaly is részt vettek a táborban, azok-
nak már ismerõs volt a terep, de az új evezõsök is ha-
mar föltalálták magukat. Tokajban ismét alkalmunk
volt a fürdõzésre délután, este
pedig fél óra séta után pedig a
vb-t is sikerült megnézniük a
foci rajongóinak.

Az ötödik nap a legpeche-
sebb napunk volt. Bár egy-egy
alkalommal korábban is elka-
pott minket az esõ a vízen, de
aznap egész végig zuhogott.
Nagyon nem örültünk ennek,
hiszen erre a napra terveztük a
bodrogzugi túrát. A bátor je-
lentkezõk a természetnek el-
lenállva elindultak a hajókkal.
Le a kalappal elõttük, hiszen
az idõjárás bizonytalansága el-
lenére teljesítették a távot. Akik
inkább a szálláson maradtak, azok az idõt kártyázás-
sal töltötték a fedett nyársalóhely alatt. Nagyon vár-
tuk a többieket, hogy elmeséljék, milyen is a
Bodrogzug. A beszámolók alapján arra a következte-
tésre jutottam, hogy egy olyan hely, ami szûkös, tele
van szúnyogokkal, sekély vizû, de gyönyörû a lát-
vány. Ha még rövidebben összefoglalnám, akkor azt
tudnám rá mondani, egy résztvevõt idézve, hogy
vadregényes. A hûvös napot leginkább a meleg étel
aranyozta be. A csomagokat szállító kisbusz sofõrje
és az evezõstábor nélkülözhetetlen szakácsa,
Mravcsik Zoltán – volt bolyais diák – ismét kitett ma-
gáért. Újra sikerült megörvendeztetni az éhes szája-
kat. A türelem pedig nem rózsát termett, hanem
tésztafõzelék helyett egy fantasztikus túrós csuszát!

A hatodik nap az evezést úgy zártuk, hogy egy ki-
sebb távot még megtettünk a Tiszán, mivel itt torkol-

lik bele a Bodrog. Sajnos, a vesztemre! A táborozás
során csak elsõ nap, a gyakorlásnál fordult elõ boru-
lás, késõbb már egy sem. Tavaly nevettem a borulá-
sok láttán, idén viszont utolsó nap sikerült megta-
pasztalnom mindezt. A négyfõs kenu, amiben én is
ültem, sikeresen fölborult a Tisza közepén. Ebben az
esetben végigcsináltuk mindazt, amit az oktatáson is
elmagyaráztak nekünk. Így a hajónkat fölfordítot-
tuk, cuccainkat beledobáltuk, egyik kézzel fogtuk a
hajót, másik kézzel pedig eveztünk ki a partra. A Ti-
sza persze csak nehezített azzal, hogy lefelé vitt a
sodrás. Lehet, azt gondolják páran, hogy ez egy film-
bõl kivett akciójelenet, de tényleg így történt! És a

küldetésünk sikerrel végzõdött. Csak egy áldozata
lett a balesetnek, a fényképezõm… A mozgalmas
evezés után visszatértünk szállásunkra, s búcsúes-
ténket nyársalással és egy hatalmas záró bulival fe-
jeztük be.

A hetedik nap reggelén döbbentünk rá, hogy vé-
ge a tábornak. A campingtõl elindultunk a tokaji
vasútállomásra, s onnan haza. A vonatozás most
kényelmesebb volt, viszont Szerencsen két órát kel-
lett várnunk a következõ csatlakozásra. Végül még
egy hatvani átszállással jutottunk haza. Szeretném
megköszönni tanárainknak a szervezést és diáktár-
saimnak, hogy ismét felejthetetlen élményt szerez-
tek nekem. A többi bolyais diáknak pedig üzenem,
hogy csatlakozzanak az evezõsök csapatához, hi-
szen sok mindenbõl maradnak ki, ha kihagyják ezt
a tábort!
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Matematika-informatika tábor

Múlt tanév végén tudtam
meg, hogy Grajzel Dávid és
én képviselhetjük iskolánkat
Egerben, az Eszterházy Ká-
roly Fõiskola matematika-in-
formatika táborában.

A nyár utolsó hetében
utaztunk Egerbe, a regisztrá-
ció során választanunk kel-
lett két témakör közül. Dávid
a matematikát én az infor-
matikát választottam. Miu-
tán mindenki megérkezett a
táborba – fõleg a fõiskolához
közeli városok gimnáziuma-

iból gyûltünk össze kb. 20-an –, elkezdõdött az elsõ
elõadás, melynek témája a kriptográfia, vagyis a tit-
kosírás és a matematika kapcsolata volt. Az elõadás
kialakulásuk sorrendjében mutatta be a különbözõ
titkosításfajtákat, többek között megtudhattuk azt is,
hogyan titkosították üzeneteiket az ókori rómaiak. A
következõ elõadáson, mely a „Bolygóközi kolonizáció
robotokkal” címet viselte, egy játék szoftvert ismer-
tünk meg, melynek lényege, hogy különbözõ roboto-
kat kell programozni bizonyos feladatok elvégzésére
az ûrben. A következõ másfél óra az Antme címû já-
ték megismerésével telt, itt a játékos feladat egy han-
gyaboly élelemszerzési és védekezési stratégiájának
programozása és minél sikeresebb hangyák létreho-
zása. A nap az ismerkedési esttel zárult.

A második nap folytattuk a hétfõn elkezdett elõ-
adásokat, többek között új pályát szerkesztettünk a
robotok számára, valamint versenyeztünk, kinek sike-
rült sikeresebb hangyapopulációt
létrehoznia. Harmadik elõadá-
sunk a Rubik-kocka kirakása cí-
met viselte. Az elõadás érdekessé-
ge az volt, hogy mindenki kapott
egy kockát, amit a hét végéig pró-
bálhatott kirakni kisebb-nagyobb
sikerrel. Este filmet néztünk a fõ-
iskola nagy elõadójában. 

Szerdán nem voltak elõadása-
ink, helyettük Felsõtárkányba

mentünk túrázni. Az úti cél egy kõbánya volt, ahol
GPS segítségével Geoládákat kerestünk. Ezt a játékot
geocachingnak nevezik, és a turisták körében igen
közkedvelt, lényege, hogy bizonyos helyeken ládákat
rejtenek el, melyeket az interneten megadott koordi-
náták alapján lehet megtalálni. Este a fõiskola egyik
épületébe, a Líceumba látogattunk el, ahol egy érde-
kes elõadást hallhattunk a naprendszerrõl, közben
egy kupolára kivetítve megtekinthettük a csillagokat,
csillagképeket. Az elõadás után kimentünk az épület
tetejére, ahonnan távcsövekkel megfigyeltük a Holdat
és más égitesteket.

A negyedik napon az elsõ elõadásunk témája a
Lego-robotok voltak. Egy ilyen robotot kellett ráven-
nünk különbözõ mozgásokra, például forgás, elõre
menet, megállás, stb., de ennél bonyolultabb felada-
tokat is végrehajtattunk velük: például beprogramoz-
tuk õket, hogy álljanak meg egy, az asztalra leragasz-
tott fekete csík elõtt vagy induljanak el tapsra. A má-
sik foglalkozáson Java nyelven kellett egy mobiltele-
fonos-játék menüjének új pontját elkészíteni és mû-
ködõképessé tenni. Az estét a városban töltöttük a fõ-
iskolások társaságában.

Az utolsó nap a társaság egyik fele elment megnéz-
ni az egri várat, a másik – köztük én is – az uszodába
ment, ahol egy kezdõ búvároktatásban vehetett részt.
Miután visszamentünk a fõiskolára a délután a tábor
lezárásával és a búcsúzkodással telt.

A tábor fõ célja – mint az írásomból kiderülhetett –
leginkább az informatika és a matematika minél szó-
rakoztatóbb, érdekesebb bemutatása volt úgy, hogy
közben tanuljunk is valamit. Mind a ketten nagyon él-
veztük az Egerben töltött 5 napot.

Prakfalvi András
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