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„A nyelvek összehozzák
az embereket, kitágítják 
a világot a nyelvtanulók 

számára.”
(Lomb Kató)

Nem egyszerû feladatra
vállalkozom akkor, amikor
megpróbálom összegezni az
angliai utazások eddigi 10
évét.

A sikeres megoldás érdeké-
ben igénybe veszem az érin-
tettek, elsõsorban az oda uta-

zó diákok véleményét, ill. kollégáim és a SOL magyaror-
szági képviselõje is nyilatkoznak tapasztalataikról.

Intézményünkben a 2002/2003. tanévben indult az
angol-magyar két tanítási nyelvû képzés. Az elõké-
szítõ szakaszban – a szakmai és módszertani felkészü-
lés mellett – lefektettünk néhány fontos jellemzõt a kép-
zést illetõen. Ezek egy része törvényi elõírás (pl. anya-

nyelvi tanár részvétele a képzésben), más részét pedig
az elõkészítésben részt vevõk fogalmazták meg (pl.
utazások). Ennek értelmében törekszünk arra, hogy e
képzésben tanuló diákjainknak tanulmányaik során
kétszer lehetõsége legyen angol nyelvi területre utazni.

Az elsõ úticél az angliai tanulmányút, a második
változó (Chicagói csere, Skóciai út). Úgy láttuk célrave-
zetõnek, hogy a 9. év befejezése után gyakorlatilag a

10. évet ezzel kezdve szeptember legelején utaznak di-
ákjaink Angliába. Ekkor már viszonylag jó nyelvi szint-
re jutnak el tanulmányaik során, tehát van mit gyako-
rolni, jól „megforgatni”, a valóságban is használni azt,
amit a rengeteg angol órán tanultak.

A két tanítási nyelvû képzésben tanuló elsõ két osz-
tály (2002/2003, 2003/2004. tanévek) Londonban él-
hetett át számos csodálatos élményt. Délelõttönként is-
kolába jártak tanulóink, délutánonként pedig elindul-
tak felfedezni London nevezetességeit. Íme, néhány

példa csupán a legnépszerûbb látványosságokból: The
Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square,
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Hyde Park,
Piccadily Circus, Covent Garden, the Tower, the British
Museum, London Eye, Madame Tussaud’s. Útban oda-
felé megálltunk Brüsszelben, hazafelé pedig 1 napot
Párizs felfedezésére fordítottunk. Az estéket vendéglátó
családoknál töltöttük.

„Az én Angliám” – 10 éve szervezzük 
az angliai tanulmányutakat

Kiss Ernõné

2003–2004
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Hatalmas élményt jelentett a sokszínû és nyüzsgõ
metropolis felfedezése, az angol nyelv „élesben” való
kipróbálása, a családoknál eltöltött idõ.

A harmadik évtõl kezdõdõen a 2004/2005-ben ta-
nulmányaikat kezdõ tanulók már új helyszínen, Dél-

Anglia varázslatos vidékén, Barnstapleben próbálhat-
ták ki, hogy milyen is az iskolapadban tanult nyelvet a
valós életben használni. Tehát a két londoni út mellett
8 alkalommal Barnstaple „fogadott” bennünket.

Barnstapleben a SOL nyelviskolájában nyelvi szintek
szerint kialakított csoportokban délelõtt angol órákra
járnak tanítványaink, délután pedig felfedezik a kör-
nyék nevezetességeit.

A SOL nyelviskolával való kapcsolatunk még a 90-es
években kezdõdött, amikor az egyik anyanyelvi lekto-
runkat rajtuk keresztül alkalmaztuk. Azóta is számos
anyanyelvi tanár került iskolánkba az õ közvetítésük
révén (pl. a mostani nyelvtanár Luke Skeen is).

A tanár-közvetítés mellett 2004-tõl élvezzük a nyelv-
iskola vendégszeretetét is. Jó váltás volt Barnstaplebe
helyezni a tanulmányutat, hiszen az ebben a kisváros-
ban eltöltött idõ életre szóló élményt nyújt tanítványa-
inknak.

Délelõttönként az órákon a tanárok fõ célkitûzése
az, hogy a tanulókat minél többet beszéltessék, tehát
az oktatás beszédközpontú, sok a kommunikációs
gyakorlat, párbeszéd, szerepjáték. A tankönyvbõl ta-
nultakat különbözõ szituációkban kell alkalmazniuk.
A kurzus végére a tanulók beszédértése és beszéd-
készsége látványosan fejlõdik. A legszembetûnõbb
eredmény a tanulók „merészségében” tapasztalható.
Meg mernek szólalni, könnyedén társalognak a „feldo-
bott” témákban, magabiztosságuk nõ. Nyilván hozzá-

járul ehhez az is, hogy a fogadó család foglalkozik ve-
lük. Olyan házi feladatot kapnak, amit csak a család se-
gítségével tudnak megoldani.

Az utóbbi idõben az oktatás bõvült kissé, interaktív
formákat is beiktatnak a tanulási folyamatba. Ezek kö-
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zül a legnépszerûbb a „charity shopok” meglátogatása,
ahol feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak, illetve
a legvégén a prezentáció elkészítése az utcán megszó-
lított emberek véleményének összegyûjtése és összeg-
zése alapján.

A családok rendkívül vendégszeretõk, visszavárják
a náluk elhelyezett diákokat. Így lehetõségeikhez ké-
pest megtesznek mindent, hogy tanítványaink jól érez-
zék magukat.

Az elsõ napon a helyi idegenvezetés után (Tom, az
idegenvezetõ, angol úriembernek beöltözve, mintha
egy Sherlock Holmes filmbõl lépett volna elõ, rendkívül
szuggesztíven és izgalmasan, érdekesen kalauzol végig
bennünket a városon) a diákok már könnyen eligazod-
nak a városka utcáin, a helyi boltok pedig kielégítik a
vásárlásra vágyók igényeit is.

A délutánok a kirándulások jegyében zajlanak. A fél-
napos kirándulások célállomásai: Lynton és Lynmouth,
ill. Woolacombe és Ilfracombe. Az egész napos utak kü-
lönbözõek: Tintagel, ahol állítólag Arthur király vára állt,
vagy Exeter, Devon megye székhelye.

Mindegyik helynek megvan a varázsa, kinek ez, ki-
nek az tetszik jobban, Tim, aki az idegenvezetõ ezeken
az utakon, nagyban hozzájárul az élményekhez színes
mondanivalójával.

Útban Anglia felé a brüsszeli városnézés elmaradha-
tatlan, Angliába érve pedig megállunk még
Salisburyben és Stonehenge-ben.

Hazafelé jövet az utat megkoronázza a Londonban
eltöltött másfél nap. A csendes, festõi dél-angliai kisvá-
ros után csöppenünk London nyüzsgõ forgatagába,
ahol lebilincselõ élmények gazdagítják az utazásunkat.
Londont látni kell, érezni kell a sokszínûségét, az em-
berek tradíciókhoz való ragaszkodását, a turisták töme-
geit, a sokféle kultúrát, a múzeumok gazdagságát, az
idegenforgalom nyújtotta rendkívüli változatosságot.

A tíz út során 524 tanuló vett részt a tanulmányi ki-
ránduláson, 56 tanár kísérte a gyerekeket. A legkeve-
sebb 40, a legtöbb 64 tanuló utazott egy-egy évben. Az
utazások szervezése gyakorlatilag az út elõtti egész
évet felöleli. Az út a két tanítási nyelvû képzésre járó ta-
nulókon kívül elérhetõ még a többi képzésben résztve-
võ tanítványaink számára is, ha van szabad hely. Min-
den évkönyvünkben részletes útibeszámoló található
az adott útról.

Elismerés és köszönet illeti a szülõket, hogy nem
vitatják az utazás jelentõségét gyermekeik elõrehaladá-

sában, vállalják a költségeket, hiszen ez jó befektetés a
gyermekeik jövõje érdekében. A hónapokra lebontott
részletfizetés megkönnyíti a családok gazdálkodását, a
költségek elõre tervezhetõek.

Résztvevõk:

Rangja van ennek az útnak az iskola életében, az
iskolában eltöltött idõ egy fontos eleme. Büszke vagyok
arra, hogy az útról minden érintett fél csak pozitívumo-
kat tud felsorakoztatni, amikor a véleményét kérdezzük.

Elégedettek tanítványaink, hiszen az anyanyelvi
környezetben tudatosul bennük elõször, hogy már
egész jól „bírják” a nyelvet, megértik a háziak beszé-
dét, meg tudják magukat értetni. Rengeteg izgalmas
kalandban van részük a kirándulás során. Barnstaple
nem a tipikus turista útvonal, így olyan helyekre is el-
jutunk, amelyre más módon talán nem jutnánk el.

A hosszú buszozásnak is megvan a varázsa, jobban
összekovácsolja a kis közösséget, a közös élmények
meghatározóak lesznek gimnáziumi tanulmányaik so-
rán. Új barátságok szövõdnek, a régiek megerõsöd-
nek. Az idegen nyelv kapcsolatteremtõ funkciója pe-
dig megvalósul a kinn tartózkodás folyamán, hiszen
anyanyelvi környezetben gyakorolják az angol nyelvet.
Nem elhanyagolható az sem, hogy egy másik nyelv
kultúrájába nyernek bepillantást. Megtapasztalják,
hogy milyenek az angol családok, a házak, a minden-
napi élet, a közlekedés, ötórai tea, „cream tea”, „fish &
chips”. Ismereteik gyarapodnak és gazdagodik szemé-
lyiségük is.

Elégedettek a kísérõ tanárok, hiszen büszkén mond-
hatjuk, hogy tanítványaink kulturáltan viselkednek,
érdeklõdõek, nyitottak a látnivalókra. Szerencsére prob-
lémák ritkán fordulnak elõ. Ugyanakkor nekik is lehetõ-
ségük van arra, hogy élvezzék az utazás örömeit.
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Elégedettek a szülõk, mert gyermekeik élményekkel
gazdagon jönnek haza, éjszakába nyúlóan csak mesél-
nek, mesélnek. Angol nyelvi tudásuk kiállta a próbát.

Elégedettek az angol családok, mert elváláskor min-
dig hangsúlyozzák, hogy milyen jól neveltek tanítvá-
nyaink, ilyen vendég gyerekeket szeretnének az egész
év során.

Elégedettek a nyelviskola tanárai, hiszen tanítvá-
nyaink jó alapokkal érkeznek Angliába, amely itthoni
tanáraink magas szintû munkáját dicséri, érdeklõdõ-
ek, nyitottak, a különbözõ feladatok megoldását szíve-
sen végzik. Nem kell fegyelmezõ intézkedéseket tenni-
ük, hiszen tanulóink tudnak viselkedni.

Elégedettek a SOL munkatársai, hiszen hosszú tá-
vú és gyümölcsözõ a kapcsolatunk, ami a kölcsönös
bizalmon és együttmûködésen alapszik.

Elégedett vagyok én is, hiszen az évek során ered-

ményesen tudtam szervezni ezeket az utakat. Az isko-
la igazgatója mindig támogatta elképzeléseimet, a taná-
rok szívesen vállaltak kísérõi feladatokat, a tanulók pe-
dig évrõl-évre nagy számban csatlakoztak az Angliába
utazó csoporthoz, többen kétszer, sõt háromszor is. Az
elmúlt 10 év során az iskola alapítványa, a Bolyai János
Alapítvány minden évben anyagi helyzetétõl függõen
hozzájárult a tanulók költségeihez, ill. a Szülõi Választ-
mány által fenntartott anyagi keretbõl is igényelhetnek
támogatást az arra rászoruló tanulók. Többen éltek is
ezzel a lehetõséggel.

Úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás kitágítja a vilá-
got a tanulók számára. A mai világban egyre természe-
tesebb, hogy már középiskolás korban eljutnak a gye-
rekek Angliába. Az angol nyelv értése révén sok olyan
ismeretre tesznek szert, amelyeket az anyanyelvükön
nem érnek el, az angliai tartózkodás során olyan embe-

Woolacombe

Knightshayes-parkIlfracombe
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reket ismernek meg, akikkel angolul társaloghatnak és
olyan életre szóló élményeket tapasztalnak meg, ame-
lyekhez az angol nyelv segítségével jutottak.

Összegzésképpen büszkén mondhatjuk, hogy az
angliai tanulmányutunknak jó visszhangja van tanuló-
ink körében. Kevés olyan iskola van Magyarországon,
ahol minden évben sikerül ilyen nagy létszámú csopor-
tot beszervezni és útnak indítani a „nagy kalandra”.
Ahhoz, hogy egy angliai tanulmányi kirándulást ilyen
hosszú idõn keresztül eredményesen meg tudjunk
szervezni, és hogy ilyen nagy létszámú csoportokat
tudjunk útra indítani minden évben, több minden is
hozzájárul. Elsõsorban az, hogy ennek az útnak jó hí-
re van a gyerekek körében, akik egymásnak adják át ta-
pasztalataikat így teljesen hitelesek az útról alkotott
vélemények.

Tanítványaink minden évben a Bolyai Körön élve-
zetes élménybeszámolót tartanak az utazásról, a prog-
ramokról, a nyelviskoláról, a kirándulásokról, London-
ról, felkeltve ezzel is a majdani utazók kíváncsiságát,
érdeklõdését.

A tanárok számára is nagy lehetõségeket kínálnak
ezek az utak, hiszen nemcsak az angol nyelvi taná-

rok számára elérhetõek ezek az utazások, hanem az
osztályfõnökök kísérik osztályaikat függetlenül attól,
hogy tudnak angolul vagy nem, illetve minden évben
egy tanár számára ez egyfajta jutalom is munkája el-
ismeréséért.

És hogy mindez létrejöhessen, elengedhetetlen a
szülõk pozitív hozzáállása, adott esetben anyagi áldo-
zatvállalása annak érdekében, hogy gyermekeik részt
vehessenek az angliai utazáson.

Végül pedig elismerésre méltó az a tény, hogy sike-
rült jó kapcsolatot kialakítani Deli Katival, a SOL ma-
gyarországi képviseletének vezetõjével, akivel az el-
múlt 8 év során jól együttmûködtünk és „együtt dol-
goztunk”.

Azt mondják, hogy egy kirándulás sikere nagyban a
sofõrökön is múlik. Ezt a véleményt én is osztom. Sze-
rencsénk van, mert ezeken az utakon mindig ugyanaz-
zal a sofõrrel utaztunk. Mészáros Lászlónak hívják. Ta-
pasztalt, rendkívül jól tájékozódik és nem idegen szá-
mára az angliai közlekedés. Megbízhatósága, nyugodt-
sága hozzájárult az utak sikeréhez.

Bátran mondhatjuk, hogy ez az út is, sok más egyéb
rendezvénnyel vagy eseménnyel együtt most már gim-
náziumunk hagyományrendszerébe tartozik, és na-
gyon remélem, hogy még sokáig abban is marad. Meg-
nyugtató számomra, hogy nyugdíjba vonulásom után
Szabóné Básti Csilla személyében jó kezekbe került az
utazás szervezése.

Egy vallomással szeretném befejezni. Számomra
ezek az angliai utazások nagyon sokat jelentettek. El-
bûvölt a dél-angliai táj, minden évben testileg-lelkileg
feltöltõdve jöttem haza.

Trafalgar Square Madame Tussaud’s
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A szakmai továbbképzésen túl kiváló kikapcsoló-
dást is biztosított a kinn tartózkodás, amikor is az em-
ber kiszakad a hétköznapok világából és egyszerûen
„nyaral”. Nemcsak a tanulók számára, hanem az én
számomra is ezek az utak életre szóló élményt jelente-
nek, és valahányszor rágondolok, valami bizseregni
kezd bennem.

Most pedig különbözõ véleményeket fûzök csokor-
ba az angliai utazások kapcsán.

Deli Kati a SOL magyaroszági képviseletének veze-
tõje:

A SOL nevû angol jótékonysági (non-profit) szervezet
1991 évi megalapítása óta igyekszik segíteni a közép- és
kelet-európai országokban az angol nyelv tanulását és ta-
nítását, és jómagam a magyarországi képviselet vezetõje-
ként kísértem végig hosszú közös történelmünket a sal-
gótarjáni Bolyai Gimnáziummal, amely egészen 1995-re
nyúlik vissza, amikor a SOL által toborzott Mike Robin-
son a Gimnáziumba érkezett több tanévre tanítani.

2004-ben aztán Kiss Ernõné igazgatóhelyettes bizal-
mat szavazott az angliai nyelvfejlesztõ programunknak
is, így 2005. szeptember 4.-én üdvözölhettük kint a De-
von megyei Barnstaple-ben az iskola elsõ 55 fõs diák-
csoportját, akkor még nem is remélve, hogy ezt az elsõ
csoportot minden évben újabb követi, és így évtizedes,
szoros, kölcsönös kapcsolat alakul ki közöttünk.

A Gimnázium minden évben, gondoskodó, segítõ,
jó „gazdája” volt a SOL által toborzott anyanyelvi taná-
roknak, mi pedig mindent beleadtunk, hogy a szeptem-
ber eleji rendszeres utak jó híre folyamatosan fennma-
radjon.

20 év és több mint 400 csoport megszervezésének
tapasztalatából mondom, hogy a Bolyai Gimnázium
számunkra minden szinten példaértékû.

Az angliai utak helye az iskola értékrendjében pár-
ját ritkítja! A lehetõség hagyománnyá tétele az iskolá-
ban, az út értékének a szülõk felé közvetítése, és a
résztvevõ diákok tapasztalatainak megosztása a többi-
ekkel mind nagy szerepet kell, hogy játsszon a döntés
meghozatalában. A diákok tanulás iránti erõs motiváci-
óját, az új tapasztalatok, idegen kultúra és életforma
iránti érdeklõdését mutatja az, hogy évrõl-évre ennyi
diák családja hozza meg a non-profit árakon is nagy ál-
dozatot, hogy gyermeke részt tudjon venni az angol
tanfolyamon. Nagy segítség ebben az az elõre-gondol-

kodás, hogy szinte egy egész év rendelkezésre áll a ta-
karékoskodáshoz: általában 1 évre elõre érkezik a kö-
vetkezõ út lefoglalása!

Szinte sehol más iskolában nem tapasztalható az,
ahogy a tantestület többi tagja, mintegy magáénak
érezve, érdeklõdésével és részvételével tünteti ki a
programot.

Az út azonban nem ott kezdõdik, amikor a diákok
beülnek a buszba! Hogy a gyakorlatban sikerüljön
mindezt megvalósítani, ahhoz önfeláldozó, precíz, és
gigászi szervezõmunkára van szükség, amit a fõszer-
vezõ „Éva néni”, Kiss Ernõné évrõl-évre felvállalt.
(Majd ebben az évben a stafétabotot átvéve, Szabóné
Básti Csilla tanárnõ – óriási-nagy örömünkre – tovább-
visz.)

A tanfolyamok végén részletes értékelést kérünk a
résztvevõktõl, de tanárainktól és az angliai családkoor-
dinátortól is érkezik a visszajelzés a csoportok munká-
járól, magaviseletérõl, és a benyomásról, amit kint tesz-
nek. A Bolyai Gimnázium csoportját minden évben
úgy várják, hogy „This is that delightful group, you
know!” („Tudod, ez az az elbûvölõ csoport!”) 

És sosem okoznak csalódást, tényleg azok! Érdeklõ-
dõk, lelkesek, komolyan veszik a feladatokat, a házit, a
megfigyelnivalót, a tanulás minden módját. A családok-
tól csak jó visszajelzés, köszönet jön értük, panasz so-
ha, ami ekkora létszámnál – 437 diákot számoltam ed-
dig – a csodával határos! Ez nemcsak a diákok intelli-
genciáját és jólneveltségét mutatja, hanem azt is, hogy
megfelelõen felkészülve, a különbségek iránti toleran-
ciával és nyitottsággal érkeznek ki Devonba.

Adja magát a záró gondolat: az elkövetkezendõ
években még nagyon sok bolyais diáknak szeretnénk
felejthetetlen élményt nyújtani; visszavárunk Bennete-
ket sok szeretettel!

Deli Kati 
SOL(Hungary) Alapítvány

Pécs, 2013. jún. 11.

Tanulói vélemények

Vitathatatlan tény, hogy a Bolyaiban eltöltött éveim
alatt szerzett emlékek közül a külföldi tanulmányutak
a legmaradandóbbak közé tartoznak.

Tizedikesek voltunk, amikor abban a hatalmas él-
ményben lehetett részünk, hogy osztályunk részt vett
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az angliai utazáson. Emlékszem, már hetekkel az indu-
lás elõtt lázasan tervezgettük, ki kivel szeretne majd
egy vendéglátó családhoz kerülni. Várakozással telve
keresgéltünk az interneten különbözõ információk és
képek után Barnstaple városáról. A képek minden vára-
kozást felül múltak, és a személyes látvány szinte leír-
hatatlan volt. Jó magam mindig is sokkal inkább elõny-
ben részesítettem a csendes, nyugodt, ám programok-
ban bõvelkedõ kisvárosokat a zsúfolt, piszkos, nagy
agglomerációkkal szemben. Barnstaple pontosan az a
fajta város, ahol 100 %-ig feltöltõdhet a kikapcsolódás-
ra vágyó turista.

Ha az ember már valaha járt Barnstaple-ben, akkor
két dolog van, ami azonnal eszébe jut a városkáról. Az
elsõ a milliónyi, gyönyörû, színpompás virág kaval-
kád. Az utcákon sétálva könnyen olyan érzése támad-
hat a turistának, hogy egy elvarázsolt kis „virágszige-
ten” sétálgat. Lenyûgözõ látvány. A második pedig,
Barnstaple folyója, a Taw folyó, mely este, a város fé-
nyeiben még csodásabban fest. Legalább ennyire po-
zitív élményként maradt meg az a tény is, hogy a he-
lyiek milyen szeretettel és kedvesen viselkednek a tu-
ristákkal. Felejthetetlen módon bevésõdött a városka
lakóinak mentalitása. Sosem fogom elfelejteni, a reg-
geli órákban miként lepték el az utcákat a diákok a
különbözõ, saját iskolájukhoz tartozó uniformisok-
ban. De épp ilyen élénken látom magam elõtt a
Pennier Market zsúfolt sorait, ahol minden irányból
kedvesebbnél kedvesebb helyiek kínálták a különbö-
zõ áruikat. Mindezek mellett, képtelen vagyok nem
megemlíteni Woolacombe, Lynton és Lynmouth cso-
dálatos tájait is.

Végezetül természetesen hatalmas élményként
emlékszem vissza a londoni látogatásunkra is, mely-
nek legmaradandóbb része számomra a London Eye
meglátogatás volt. Csoportunknak nagyon nagy sze-
rencséje volt az idõjárással (is). Egész héten sütött a
nap, az Angliára jellemzõ esõs, borongós klímának
nyomát sem tapasztaltuk. Így London egész városá-
ra csodás kilátást nyertünk az „óriáskerék” kis ka-
binjából.

Az utazás egy hete alatt sok turisztikai élmény mel-
lett, hatalmas léptékben fejlõdött a nyelvtudásunk.
Mind a vendéglátó családjaink, mind pedig a SOL
Nyelviskola tanárai nagyon nagymértékben hozzájá-
rultak nyelvtudásunk fejlõdéséhez. Elsõsorban az volt
szembetûnõ, hogy utazásunk végén mennyivel maga-

biztosabban használtuk az angol nyelvet, mint az Ang-
liában töltött egy hét elsõ napjain.

Végezetül mit is írhatnék mást?
Köszönöm Bolyai (ezt) is!!!!!

Ez pedig az a kis „versike”, melyet Woolacombe
gyönyörû tájai láttán írtam:

Woolacombe 2007

Csend van… Csak a habok csapdosnak lágyan,
Meséket súgnak, melyeket az óceán 

mélyen rejt magában.
Állj meg egy percre, hallgasd e mesélõ öreg urat,

Hisz annyi szép történetet mondhat:
Gondoltál már arra, hány szerelem köttetett 

e hullámzó habok hátán?
Hány elsõ csók csattant el a naplemente árnyán?

Hányszor láthatta e végtelen kékség felkelni a Napot?
Hányszor láthatta azt, mit szívünk 

még elképzelni sem tudott?
Hányszor mordult fel hatalmas morajjal,
Habokat csapkodva, hatalmas haraggal?

De újra elcsitult Õ, mint kisgyermekes anya,
Kinek csillapuló morajjal tûnik el haragja.

S elcsitulva szépen, újra lágyan ringat,
Mint édesanya, ki síró gyermeket csitítgat.

Õ az egyetlen tanúja e megfogalmazhatatlan létnek,
Hisz Õ köti össze a múltat, a jelent és jövõnket.

Kovács Barbara
2006-2011

Még ma is rengetegszer felelevenedik bennem egy-egy
részlete a tizedikes angliai útnak. Az utazás, a „világot lá-
tás” élménye önmagában is maradandónak ígérkezett, de
az angol környezet számomra nemcsak ennyit adott. Lát-
hattam olyan dolgokat, amelyekrõl korábban annyi szó
esett az angolórákon, például a Buckingham-palotát, a
London Eye-t vagy a híres panoptikum élethû viaszbábu-
it. Említhetem a tipikus angol idõjárást, a zöld füvet, a le-
gelészõ birkákat, a fish and chips-et vagy a cream tea-t. Az
is kiderült, mennyire értem meg az angolt, ha anyanyelvi
beszélõktõl hallom, illetve én mennyire tudom kifejezni
magamat. Külön nyelvi órák segítették a szókincsgyarapí-
tást, a nyelv árnyalatainak megismerését; mindezt játékos
formában, kedves és segítõkész tanárok közremûködésé-
vel. A szervezõ tanárokat külön dicséret illeti, hiszen nél-
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külük nem valósulhat meg egyetlen ilyen nyelvtanulással,
óceánnal, Stonehenge-dzsel, jó hangulattal és nevetéssel
fûszerezett tanulmányút sem.

Orosz Elvira
2007-2012

Az angliai tanulmányútra mindig szívesen gondolok
vissza. A nyelvi órák, a kirándulások mind nagyon
hasznosak és jó hangulatúak voltak. Sajnos, csak egy-
szer vettem részt ilyen angliai túrán, de mindenkinek
csak ajánlani tudom.

Budafoki Dávid
2007-2012

2009 õszén nagyon jól indult a tanév, hiszen az osz-
tállyal (és más diákokkal együtt) Angliába utaztunk. Ez a
tanulmányi kirándulás egy meghatározó élménye lett a
Bolyaiban töltött éveimnek, hiszen amellett, hogy gyö-
nyörû helyeken jártunk, még az osztály is igazi közösség-
gé kovácsolódott. Bebarangoltuk Dél-Angliát, nyelviskolá-
ba jártunk, ahol angol anyanyelvû tanárok által kerülhet-
tünk közelebb a hétköznapi társalgásban használt kifeje-
zéskehez, és a fõvárosba, Londonba is ellátogattunk.

Számomra ez az út nagyon hasznos volt, mert a he-
lyi családoknál való elszállásolás következtében csak
angolul tudtam beszélni vendéglátóimmal, ami igazán
jó hatással volt az angol nyelvtudásomra, és magabiz-
tosabbá tett a tény, hogy anyanyelvi környezetben volt
alkalmam használni a nyelvet.

Kivételes lehetõségnek tartom azt is, hogy London-
ba is eljuthattunk az utazás során, és még számtalan
más gyönyörû városba Brüsszeltõl egészen Exeterig, és
természetesen Barnstaple-be, ahol az idõnk nagyrészét
töltöttük.

Úgy vélem, igazi életreszóló élmény volt az az angli-
ai út, és még évek múlva is emlékezni fogok rá.

Rónay Boglárka
2008-2013

Anglia volt az elsõ igazi megmérettetésünk az egy
évig keményen tanult angol nyelv terén. Az utazás na-
gyon jó volt, de valljuk be egy kicsit azért megszeppen-
ve szálltunk le a buszról Barnstaple-ben amikor szólítot-
tak. Kihez fogunk kerülni? Vajon megértenek? Mi van
akkor, ha nem tudunk beszélgetni? De persze minden
aggodalom teljesen felesleges volt, a családok, bár na-
gyon különbözõek, de kedvesek voltak. Azok a helyek

pedig, ahová eljutottunk: Ilfracombe, Woolacombe,
Lynton, és még sorolhatnám… egytõl egyig gyönyörûek,
de akkor még nem esett szó Londonról.

Bátran merem ajánlani a jövõben is mindenkinek,
hiszen a társaság és az idilli helyszínek felejthetetlenné
teszik a gimnáziumi éveket.

Tari Alexandra 
2008-2013

Az angliai tanulmányút kifejezetten sokszínûre si-
került, hiszen nem csak azt az országot látogattuk meg,
melyrõl olyan sokat tanultunk, hanem azért is, mert
Dél-Anglia vadregényes, buja zöld tájain járva sehogy
sem lehetett elvonatkoztatni a királyok korabeli divatú
öltözködésétõl és kisebb elképzelt vagy valós történe-
tektõl. Csak példának: Devon megyével szomszédos
Cornwall, ahol Artúr király és a kerekasztal lovagjai
küzdöttek a hódítók ellen; az utazás alatt megláthattuk
Dover híres fehér szikláit, melyrõl mindenkinek azon-
nal eszébe juthatott a Romy Schneider fõszereplésével
készült, Viktória királynõrõl szóló film.

Kirándulásunk alatt megtekinthettük a több ezer
éves Stonehenge köveit, London nevezetességeit és al-
kalmunk nyílt felderíteni a British Museum végtelen-
nek tûnõ gyûjteményét. Kihasználhattuk a London Eye
és a Madam Tussaud’s által nyújtott szórakozási lehe-
tõségeket, mindemellett megkerestük az ország kisebb
természeti csodáit is, mint pl. a Lynton felé vezetõ kis
hegyi ösvényt, mely sziklás hegyek között kanyarog
gyönyörû rálátást biztosítva az alatta hömpölygõ, hul-
lámzó óceánra. A völgyre leérve Lynmouth-ben alkal-
munk nyílt rá, hogy megmártózzunk a hideg óceán-
ban, melyhez igazgató úr is társult. A hatalmas, nyakig
érõ hullámokkal harcolva, vagy engedve, hogy hátukra
vegyenek s kisodorjanak majdnem teljesen a parthoz,
felejthetetlen élményben volt részünk.

Számomra nagyon sokat jelentett, hogy kijutottam
Angliába, hiszen egy nem mindennapi kirándulásban
volt részem, egy csodálatos országban, egy olyan társa-
sággal, akikkel még a közel 1-1,5 napos buszozás is
gyorsan és vidáman telt. Ha tehetném, ismét részt ven-
nék ezen a kiránduláson.

Juhász Viktória
2009-2014

Talán a legnagyobb kétséget számomra az okoz-
ta, hogy vajon mennyit fejlõdtem egy tanév alatt an-
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golból s mire leszek képes a megszerzett nyelvtudá-
sommal. Teljes mértékben pozitívan ért, mikor gör-
dülékenyen sikerült beszélgetni az angol anyanyel-
vûekkel minden félelem nélkül. A Bolyaiban meg-
szerzett tudásommal együtt hatalmas és lenyûgözõ
tapasztalatokkal, emlékekkel gazdagodtam az angli-
ai utazás során, amit nem felejtek el, amíg élek!

Csirke Péter
2009-2014

Elõkeresem a régi angliai képeket. Lehet, hogy egy éve
is már, hogy utoljára megnéztem õket, mégis az emlék
úgy törnek fel belõlem, mintha tegnap értünk volna haza.
Az induló busz hangja, látni a szüleinket, ahogy egyre job-
ban eltávolodnak tõlünk, és mi egy olyan kalandra indu-
lunk, amit már akkor éreztünk, hogy sose feledünk el.

Elsõ állomásunk Brüsszel volt. Igaz, hogy a buszo-
zás mindenkit megviselt, de ezt mind elfelejtettük a vá-
rosnézés alatt. Itt volt elõször alkalmam, hogy letesztel-
jem az angoltudásom. Felemelõ élmény volt.

Utazásunk következõ fõ állomása Barnstaple volt. A
családjaink megismerése; az elsõ utunk az iskolába,
ahol mindig kedvesen fogadtak minket; az elsõ sétánk
Barnstaple utcáin, amiket a hét végére már mindenki
kívülrõl ismert; mind olyan élmény, amiket még évek
múltán is örömmel fogunk elmesélni.

Számomra ezek voltak azok a pillanatok, amelyek
nyomot hagytak bennem és még most is minden nap
eszembe jutnak.

Sasvári Péter
2010-2015

Visszanézem a fényképeket és az út egy-egy pillana-
ta megelevenedik elõttem. Arcok mosolyognak rám,
nevetnek. Én is elmosolyodom.

Az egyik képen még Brüsszel utcáit rójuk, gyö-
nyörködünk az épületekben, a másikban a Calais-ból
induló komp fedélzetén tartunk felfedezõ hadjáratot.
Minden érdekes volt és új, még a padlón lévõ iránytû
formájú díszítést is lefényképeztük. Sirályok szegõd-
tek útitársunkká és elkísérték a kompot Anglia partjá-
ig. Dovert elérve kikötöttünk és éreztük, csak most
kezdõdött el igazán a nagy kaland. Annyi jobbnál-
jobb programban volt részünk az elkövetkezõ napok-
ban, hogy le se lehet mindet írni.

Barnstaple-i tartózkodásunk alatt egyik kedvenc
programom a városnézés volt Tommal. Sok érdekessé-

get tudtunk meg a város múltjáról és közben jól szóra-
koztunk.

Délelõttönként a SOL nyelviskolában tanultunk.
Mindig kaptunk házi feladatot, amit az angol családok
segítségével könnyedén megoldottunk. Igazából az
angliai út nagy elõnye, hogy rájössz, képes vagy úgy-
ahogy megérteni az anyanyelvi szinten beszélõket és
megértetni magad, ami azért ad egy kis önbizalmat és
löketet a további nyelvtanuláshoz. Ha volt egy kis sza-
bad idõm, érdeklõdve figyeltem az iskolaépület mögött
húzódó folyót. A folyó vízszintjére nagy hatást gyako-
rolt az árapály jelenség, így míg egyszer magas, más-
szor meglepõen alacsony vízállása volt, ami különösen
érdekes fényképtémává tette.

Az iskola után minden nap egy különleges kirán-
dulás várt ránk. Egyik nap ellátogattunk az óceán-
hoz. Korábban már voltam tengerparton, de ez egé-
szen más hatást keltett. Nagy erõvel fújt a szél, úgy-
hogy egyszer-másszor szó szerint égnek állt a ha-
junk szála. A szél felkorbácsolta a hullámokat is.
Volt, aki megmártózott a hûs habokban. Én úgy dön-
töttem, hogy elég, ha a lábam belemártom, úgyhogy
feltûrtem a nadrágszáram és a sekély részen állva
fényképeztem hol az óceánt hol a parton marad-
takat. Ahogy háttal álltam a hullámverésnek egy „su-
nyi” hullám felcsapott egész a nadrágszáramig. Ez
volt az a pont, amikor elszántam magam: „Kifelé mi-
elõtt még vizesebb leszek!” – persze az ilyen pillana-
tokon szórakozik az ember legjobban utóbb.

Nagyon tetszett Knightsayes is. A kastély nagyon
szép volt, de engem a parkja nyûgözött le igazán: kü-
lönleges fák, növények, formára nyírt bokrok (például
láttunk nyulat üldözõ kutyákat formáló díszítést a sö-
vény tetején) és egy kis tó tele nyíló tündérliliommal.

Bár nagyon jól éreztük magunkat Barnstapleben, azt
is vártuk, hogy láthassuk Londont. Hamarosan erre is
sor került. Elbúcsúztunk a családoktól, és a busz már ro-
bogott is velünk a cél felé. London azért volt különösen
érdekes, mert sokat hallottunk, tanultunk róla, és most
mindezt élõben láthattuk. Madame Tussauds, London
Eye, Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Buckingham Palace, Trafalgar Square… – mindez pusz-
tán csak töredéke a lenyûgözõ látványosságoknak.

London viszont azt is jelentette, hogy az út végéhez
közeledünk. Amikor Dover sziklái ködbe vesztek, ak-
kor éreztük igazán, hogy vége van. De valóban véget
ért? Vége, vége… de nem múlt el nyomtalan. Sok min-
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dent láttunk, tapasztaltunk és sok kedves képet õriz a
fényképezõnk, de még többet a legjobb fényképezõ: az
emlékezetünk.

Palaticzky Júlia
2010-2015

Iskolánkban minden évben lehetõsége nyílik a di-
ákoknak, hogy részt vegyenek egy angliai úton. Két
évvel ezelõtt érkezett el számomra a várva várt nap.
Osztályommal és pár más diákkal felkerekedtünk a
nagy útra.

Izgatott voltam, hiszen sosem jártam még olyan
messze. Gondoltam, hogy fantasztikus élmények vár-
nak rám, de még annál is többel gazdagodtam. Az an-
gol nyelv iránti szeretetem még jobban megerõsödött a
kint töltött idõ alatt. A család, akikhez kerültünk két ba-
rátnõmmel mindent megtettek, hogy kellemes idõt tölt-
sünk náluk. Sokat tudtuk gyakorolni a nyelvet.

Elsõ nagy élményem a Barnstaple-be vezetõ úton a
Stonehenge megtekintése volt. Számomra az utazás
legszebb pontja Lynton és Lynmouth volt. A hatalmas
sziklák és a meseszép óceánpart teljesen lenyûgözött a
zord és szeles idõ ellenére is. Igazi angliai idõjárásunk
volt. Majd a Barnstaple-ben töltött idõnk végeztével
Londonba indultunk tovább, ahol sok program várt
bennünket. Emlékezetes számomra a London Eye és a
csodás kilátás, amely elénk tárult a tetejérõl, a Big Ben,
a Buckingham palota szemet gyönyörködtetõ parkja,
vagy épp a Trafalgar tér. Az idõnk szûkös volt, de Lon-
don leglényegesebb részeit megtekintettük és tökéletes
zárása volt ez a két nap az utazásunknak.

Rengeteg élménnyel tértem haza, nem gyõztem me-
sélni és mutogatni a kint készített képeimet az itthoni-
aknak. Sosem fogom elfelejteni az elsõ nagy angliai uta-
zásomat!

Pataki Enikõ
2010-2015

Tanári vélemények

Beautiful Barnstaple

Amikor elõször voltam Barnstapleben, ebben a dél-
nyugat angliai kisvárosban, nem gyõztem ámulni,
hogy mennyi csodálatos virág díszíti ezt a mesés kisvá-
rost. Épp az elõzõ évben nyerte el az „Európa Virágos

Városa” címet. S mint tudjuk, „Aki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet”. Ez így is van, mert ebben a vá-
roskában igen kedves emberek laknak.

A korábbi években Londonban, vagy környékén
kerestünk nyelviskolákat, ahová az angol-magyar
kéttannyelvû képzésben résztvevõ tanítványainkat
vittük, hogy nyelvtudásukat tökéletesíthessék, és a
vendéglátó családoknál valós élethelyzetekben is ki-
próbálhassák, hogy mit tudnak. Ám egyre inkább
olyan bevándorló családoknál szállásolták el õket,
melyeknek tagjai maguk sem bírták teljes mérték-
ben a nyelvet, inkább csak anyagi érdekbõl foglal-
koztak a diákok vendéglátásával. Ekkor kellett más
megoldást keresni, hiszen ezeknek az angol nyelvte-
rületre szervezett tanulmányutaknak az a célja,
hogy diákjaink elmélyíthessék nyelvtudásukat és
megismerkedhessenek a brit kultúrával, életszoká-
sokkal.

Erre kiváló lehetõség kínálkozott a Devon megyé-
ben található településen. E vendéglátók családtagként
kezelik a SOL nyelviskolába érkezõ gyerekeket. Ez ab-
ban is megnyilvánul, hogy az iskola szoros kapcsolatot
tart fenn a diákokat elszállásoló családokkal. Olyan há-
zi feladatokat kapnak a diákok, amiket vendéglátóik se-
gítségével tudnak megoldani. Tehát nem csak a hétköz-
napi társalgási témákat gyakorolják, – mint pl. étkezés,
szabadidõ, család, idõjárás, – hanem pl. el kell magya-
rázni a családtagoknak idiomatikus kifejezéseket, úgy,
hogy vendég diákjaik azt megértsék és azután a nyelv-
órán õk is meg tudják magyarázni.

Magában a nyelviskolában is úgy szervezik az okta-
tást, hogy az szerves egységben van a hét folyamán
szervezett kirándulásokkal is, és a kisváros történeté-
vel, nevezetességeivel is megismertetik õket. Több inte-
raktív feladatot is kapnak, pl. a város lakóit az utcán kell
megszólítaniuk, és kérdéseket kell feltenniük, melyek-
re a helyiek készségesen válaszolnak, s majd az össze-
gyûjtött válaszok alapján statisztikákat készítenek és
következtetéseket vonnak le az ottani élettel kapcsolat-
ban, pl. a fiatalok szabadidõs tevékenységérõl, vagy a
sportéletrõl.

A közeli óceánpart nevezetességeinek meglátogatá-
sa délutánonként szintén szerves részét képezi a nyelv-
iskola tevékenységének, hiszen az idegenvezetõ útköz-
ben és a helyszínen folyamatosan tájékoztatja a látni-
valókról a kiránduló közönséget, a diákok számára ért-
hetõ szókinccsel és olyan beszédtempóban, hogy a ta-



61

Utazások

nulók megértsék azt. Tehát nem csak a nyelvtanárok
által tartott órákon tanulnak a diákok, hanem minden
pillanatban, még a szabadidõ alatt is, amikor emléktár-
gyakat vásárolnak.

Diákjaink egy év gimnáziumunkban eltöltött inten-
zív angol nyelvtanulás után vesznek részt ezen az uta-
záson, amelynek az is a célja, hogy magabiztosabbá
váljanak a nyelvhasználatban, hiszen rájönnek, hogy
megértik õket a célnyelvi országban, és tudnak kom-
munikálni a különbözõ anyanyelvi beszélõkkel. Ez je-
lentõsen motiválja õket, hiszen sikerélményük van
mind a beszédértés, mind a beszédkészség fejlesztése
terén, s erre a nyelvtanulás (de bármilyen tanulási fo-
lyamat) során nagy szükség van a továbbfejlõdéshez.

Zsiveráné Fekete Borbála

Nekem két hazám van. Az elsõ és legfontosabb
Magyarország, ahol születtem, és ahol jelenleg is élek.
De van egy második, választott hazám is: Anglia.
Többször jártam ott, angolul középiskolás korom óta
tanulok, számos kulturális élményem fûzõdik ehhez
az országhoz. Választott hazám, hiszen amikor a má-
sodik idegen nyelvrõl döntöttem az orosz mellett, ezt
a nyelvet találtam a legszebbnek és legjobbnak. Nem
bántam meg.

Jelenlegi és egyetlen munkahelyem, a Salgótarjáni
Bolyai János Gimnázium több alkalommal adott lehe-
tõséget arra, hogy Angliába utazzak. Az iskolának évek
óta van kapcsolata a Barnstaple-ben található nyelvis-
kolával, mely számos országból fogad nyelvtanulásra is
vágyó diákcsoportokat. Így a mi tanulóink közül is év-
rõl évre sokan jelentkeznek arra a 11 napos angliai út-
ra, amelynek végállomása a Devon megyei Barnstaple.

A brit szigetország nyugati részén található ez a vá-
ros, közel a tengerparthoz. Európa „legvirágosabb vá-
rosának” titulusát már többször elnyerte. Színháza,
nyelviskolája, az óceán közelsége, történelmi neveze-
tességei, a környék botanikus kertjei, az ár-apály jelen-
sége igazán vonzóvá teszi mindenki számára. Felnõtt,
diák egyaránt élményekben gazdag utazásként szokott
visszaemlékezni erre a gimnázium által szervezett „ki-
rándulásra”.

Batkiné Tótok Katalin

Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza 2005 szep-
temberére, amikor iskolánk diákjai és tanárai elõször
indultak el az angliai Barnstaple-be egy tanulmányútra,

amely azóta hagyománnyá vált. Korábban sosem jár-
tam Angliában, így nagy várakozással tekintettem az
utazás elé. Az egyik legfelemelõbb élmény számomra
az volt, amikor a kompról elõször megpillantottam Do-
ver fehér szikláit: az országot, amely az angol nyelv
bölcsõje. A Canterbury katedrális, Stonehenge, a kü-
lönbözõ festékjelekkel ellátott igazi angol birkák és a
hamisítatlan vidéki táj megannyi színfoltja volt az im-
már angol földön megtett mérföldeknek. Majd fárad-
tan, de élményekkel feltöltõdve megérkeztünk
Barnstaple-be, ahol a fogadócsaládok minden segítsé-
get megadtak ahhoz, hogy ott-tartózkodásunk alatt
semmiben ne szenvedjünk hiányt.

A következõ öt nap a nyelviskolai tanulásról és a
délutáni kirándulásokról szólt. A diákok rengeteget
profitáltak az anyanyelvi tanárok által tartott foglal-
kozásokból, csakúgy, mint a délutáni programokból,
melyek során kiváló idegenvezetõk mutatták meg
nekünk a város és a környék látnivalóit. Ezekbõl pe-
dig volt bõven. Nehéz lenne kiválasztani a legszeb-
bet a megannyi gyönyörû hely közül, ahová elláto-
gattunk; talán az óceánpart volt az, amihez semmi
nem fogható Magyarországon. Esténként aztán min-
denki a vendéglátójával vacsorázott és beszélte meg
az aznapi élményeket, s ez szintén sokat segített a
nyelvi készségek csiszolásában.

Sajnos az a pár nap hihetetlenül gyorsan elszállt, és
haza kellett indulnunk. De a visszaút is tartogatott
még felejthetetlen pillanatokat. Ilyen volt a lenyûgözõ
windsori kastély. Majd következett sok-sok fárasztó
óra az autóbuszon, de senki sem panaszkodott, hi-
szen olyan páratlan élményekkel gazdagodtunk, ami
mindenkivel azt mondatta: erre az utazásra bármikor
ismét elmennék.

Batki Arnold

Angliai utazás 2011. szeptember
Róma és Párizs mellett London az a város, amelyet

minden embernek látnia kell! Bár kontinensük kulturá-
lis gyökerei a Földközi-tenger vidékén erednek, Anglia
a maga sajátos identitásával, önálló tradícióival szerves
és elválaszthatatlan része egész Európának, sõt annak
meghatározó alkotója. Különös élmény, hogy Madách
Ember tragédiája londoni színének árnyalatai fölsejle-
nek az elõváros árnyékos téglaházai környékén, de a
city alapvetõen emberi léptékû maradt, és a múltat a je-
lennel mesteri módon ötvözte a város.
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Nem vagyok elfogult, ha azt mondom, Dél-Anglia
az egyik legszebb táj. Az angol kis városok és vidéki
települések virágos gyöngyszemek, amit nem szabad
kihagyni! Sehol nem láttam túlterjedõ városhatárokat,
szemet rontó ipari rozsdaövezeteket, szennyezett víz-
folyásokat, piszkos, elhanyagolt utcákat, de még apró
zugokat sem. Az angolok igenis adnak a környezet-
kultúrájukra, vizuális környezetükre, és valljuk be,
ettõl õk is és a látogatók is sokkal jobban érzik magu-
kat. Az is becsülendõ, hogy több száz éves régi háza-
ikat, utcáikat nem rombolták le valamiféle rosszul ér-
telmezett modernizáció vagy stílusváltás jegyében,
hanem inkább a konzervatív ízlésnek megfelelõen
tiszteletben tartják azokat. Még az újabb házakat is
klasszikus modorban, de a mai kor igényeinek megfe-
lelõen építették, és nagyon vigyáznak arra, hogy az
egységes arculat, a múlt és a jelen szervesen össze-
kapcsolódjon. Nagyon szeretik a kisvárosi hangulatot,
a nedves éghajlatot kedvelõ virágos kerteket, zöld me-
zõket. Az ország déli része még Sárga-Anglia gabona-
tábláit is magába foglalja, így a színek még a konti-
nens lakói számára is ismerõsek.

Ebben az országban hosszú évszázadokra vissza-
tekintõ hagyományok, a királyi ház tekintélye, az ál-
landó értékekbe vetett hit alkotja az összetartó erõt, a
társadalom viszonylagos stabilitását. Britannia a törté-
nelem során mindig is külön utakat választott a fejlõ-
dés sajátos útjain, és élen járt a gazdasági és szellemi
újításokban. Ez a friss, rugalmas szemléletmód, és
optimista világlátás ma is tapasztalható, még akkor is,
ha ez a tény ellentmondónak látszik a tradíciókhoz
való ragaszkodással.

Kora õszi utazásunk egy derûs délután kezdõdött. A
buszon töltött éjszaka után elõször Brüsszelben tet-
tünk rövid látogatást. Grand Place csodálatos barokk
épületei között hatalmas sörfesztivál, óriási forgatag és
nyüzsgõ élet fogadott bennünket. Találkoztunk élõ
szobrokkal, meglátogattuk a Manneken Pis-t és az
Atomiumot is. Calais-ban töltött éjszakánk után hajó-
val vágtunk neki a La Manche-csatornának, majd
Dover-bõl tovább indultunk Salisbury felé. Bár ennek a
városnak a katedrálisa nem szerepel minden mûvészet-
történeti tankönyv lapjain, itt mégis az egyik legszebb
gótikus építménnyel találkozhattam, amit valaha lát-
tam. Következõ állomásunk Stonhenge volt, minden
idõk leghíresebb õskori mûemléke. A cromlech építõ-
kövei ma is nagyszerû kisugárzással, fölemelõ élmény-

nyel hatnak a látogatókra, valóságos zarándoklatok cél-
pontja.

Estére érkeztünk meg az apró, de nagyon vonzó dél-
nyugat-angliai kisvárosba, Barnstaple-be, ahol már vár-
tak ránk kedves vendéglátóink. Másnap elkezdõdött a
nyelviskola, ahol nagyon dinamikus, nyitott és trendi
tanárkollégák tanítanak.

A városka érdekes nevezetességeit egy igazi angol
gentleman mutatta be. Barnstaple az egyik legrégebbi
angol város Észak-Devon megye központja, Bristoltól
110 km nyugat-délnyugatra, Plymouth-tól 80 km észak-
ra. Központi tengelyét két folyócska alkotja, a Bay és
Yeo, amelyeket a dagály és apály tölcsértorkolatúra for-
mázott. Devon megye korai lakói a hagyományok sze-
rint valószínûleg kelták voltak. Régóta fontos szerepet
játszik a halászat, a hajóépítés, javítás és a kereskede-
lem. Jelentõs az idegenforgalom, amelyet szép utcács-
kák, igényes üzletek tesznek még vonzóbbá. Éghajlata
jellegzetesen óceáni, hûvös esõs nyár, enyhe, csapadé-
kos tél jellemzi. Földtörténeti szempontból is érdekes
hely, hiszen Devon megyében egy geológiai választóvo-
nal is keresztülhalad, amelytõl keletre fõleg üledékes
eredetû homokos kõzetek, attól nyugatra magmás és
átalakult, palás kõzetek találhatók. A több százmillió
éves kõzetekben gyakran elõfordulnak õslények lenyo-
matai, mint pl. a Trilobiták.

Az Angliában töltött hetünk során több kirándulást
is tettünk a közeli látnivalókhoz. Így jutottunk el a fan-
tasztikusan festõi, de nagyon szeles és esõs óceánparti
szakaszokhoz, Woolacombe és Ilfracombe vidékéhez,
ahol a vagányabbak a vízbe is bemerészkedtek, a kis
városban pedig a kíváncsiak megkóstolhatták a hagyo-
mányos fish and chips-t. Természetföldrajzi, gazdasági
és kulturális szempontból is fantasztikusan érdekes he-
lyen jártunk.

Az angol gótika minden bizonnyal legszebb példái
közé sorolják az anglikán egyházhoz tartozó, 1050-tõl
fennálló exeteri Szent Péter katedrálist. Ebben a város-
ban egy fél napot tölthettünk el, majd meglátogattunk
egy igazi, romantikus angolparkkal övezett régi vidéki
kastélyt.

A következõ napon túrát tettünk Lynton és
Lynmouth partjaihoz, ahol fenséges és bizarr formájú
tengerparti sziklák, hegyek, kõszáli kecskék, sûrû er-
dõk és régimódi kisvasút kísért bennünket.

A hazafelé vezetõ úton megálltunk Londonban.
Minden korábbi tanulmány, tudás és elképzelés életre
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kelt elõttünk a városban. Felsorakoztak a hamisítatlan
londoni utcakép szereplõi: a piros telefonfülkék, a
klasszikus fekete, domború formájú taxik, a földalatti
emblémái, az emeletes buszok, a Temze partjának per-
formance elõadói, a nagyvárosi forgatag turistacsaloga-
tói. Felültünk a London Eye óriáskerekére, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik az egész városra. A csoport el-
látogatott a Madame Tussaud’s panoptikumába, a
Buckingham Palota elé, elsétáltunk a Westminster-
apátság, a Big Ben és a Parlament felé. Láttuk Auguste
Rodin Calais-i polgárok c. szoborcsoportját, a Covent
Gardent, pár órát tölthettünk az egyébként ingyenes
British Múzeumban, ahová mindenkinek el kellene jut-
nia, hiszen az élõ mûvészet, a történelem és kultúra
központja, egyetemes õrzõje. Aki ott járt, mondhatja
magáról, hogy saját szemével láthatta a mûvészettörté-
net megelevenedését.

Valószínû, hogy a jól szervezett angliai tanulmány-
út fölér egy iskolai év kurzusaival, mert az utazás során
találkoztunk az európai mûveltség valamennyi területé-
vel. Szerencsés lehet az a fiatal és felnõtt, aki életében
eljutott erre a tájra, és tapasztalatokban, fizikai és szel-
lemi élményekben, szépségben gazdagodva térhetett
vissza szülõföldjére.

Berencsikné Gedeon Hajnalka

Az elsõ hatosztályos két tanítási képzésben résztve-
võ 10. B-s diákok és osztályfõnökük véleménye

Dembrovszky Zsuzsanna osztályfõnök:
Számomra nagy élményt

jelentett az angliai tanul-
mányút. Francia szakos ta-
nárként már eljutottam
Normandiába, Franciaor-
szág egyik legnyugatibb tar-
tományába, de mindig is vá-
gyódtam Bretagne-ba, ebbe
a sajátos kultúrájú és nyelvû
francia régióba, a régmúlt
történelem gazdag tárházá-
ba, menhirjeirõl és dolmen-
jeirõl, festõi kikötõirõl híres
kisvárosaiba. A kontinenst
még soha nem hagytam el, s

nem láttam az óceánt. Ezért nagy várakozással te-
kintettem a tanulmányút adta programokra: most

láthatom Grande-Bretagne-t, ahogy a franciák neve-
zik, Bretagne mellett a Nagy-Bretagne-t, mely sok-
ban emlékeztet „európai kistestvérére”, történelem-
tanárként pedig az angol történelem jeles helyszíne-
it és mûemlékeit.

Másrészt, osztályfõnökként, egy hatalmas lehetõ-
ség volt a több mint egyhetes osztálykirándulás, rá-
adásul külföldön. Az osztály együtt lehetett iskolán kí-
vül is, kötetlen programok során. Ilyenkor egy osz-
tályfõnök is új oldaláról ismeri meg a gyerekeket. A
nyelviskolai órákon jó volt látni, milyen ügyesek, mi-
lyen jól tudnak kommunikálni a tanult nyelven. Kü-
lön is nagy élmény volt a figyelmességük: mivel nem
beszélek angolul, a városnézések, kirándulások alkal-
mával valaki közülük mindig mellettem volt, s felaján-
lotta segítségét, fordította az idegenvezetõ szavait. Ez
a figyelmesség nagyon jólesett. Nagyra értékeltem a
kirándulásokon, az órákon tanúsított viselkedésüket,
s a legutolsó közös foglalkozáson bemutatott projekt-
munkákat. Az angol nyelvet hetedikben kezdõk is
magabiztosan, határozottan beszéltek a kinti nyelvis-
kola tanárai, az egész csoport és magyar tanáraik
elõtt. Öröm és büszkeség volt hallgatni õket.

Évfolyamszinten most elõször utazott kettõ két
tanítási képzésben résztvevõ osztály a tanulmányút-
ra: a 10. B és 10. C osztály, s mindkettõ teljes lét-
számban. A két osztály is jól összebarátkozott, meg-
ismerte egymást. Még az idõjárás is kegyes volt hoz-
zánk, ízelítõt sem kaptunk a ködös esõs Albionból,
napsütéses oldalát ismerhettük meg.

A magam részérõl nehezen tudnám kiemelni a lá-
tottakból, mi tetszett a legjobban, hiszen minden új
volt, élményekben gazdag és jól szervezett. A benyo-
másaimat meg tudom fogalmazni. Színekben a zöld:
elõttem vannak az országutakon az árnyas „zöld ala-
gutak”, ahogy az út két oldaláról összeérnek a fák, s
természetesen az angol kertészek ezt formára is
nyírják, így az embernek az az érzése, hogy egy ter-
mészetes zöld alagútban utazik. Vadregényes tájakat
képzeltem el errõl az országról, s ez a valóságban is
így van. „C’est tres dépaysant”, nagyon megnyugta-
tó, kikapcsoló az angol táj. Ezt francia barátaim
mondták indulás elõtt, s valóban így van. A legfelejt-
hetetlenebb élmény az óceánpart volt a maga sziklás
partszakaszaival, a végtelenség nyugalmával. Angol
házigazdánk egyik este elvitt az igazi óceánhoz, ahol
szemben nem látszik a távolból Wales sem, csak a

Dembrovszky 
Zsuzsanna
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végtelen víz, s az óceánban lenyugvó nap és szín-
pompás csillogása. Felejthetetlen marad ez a táj. De
nagyon tetszett a La Manche csatornán való átkelés,
a kis kikötõvárosok hangulata, London nyüzsgõ és
mozgalmas világa, Stonehenge mozdulatlan, miszti-
kus dolmenjei és menhirjei, a tipikus angol lakóhá-
zak, ahogy a filmekben látjuk, vagy olvasmányaink
alapján elképzeljük, Barnstaple városka fekvése és
hangulata. A család, ahol laktunk angol szakos kollé-
ganõmmel, nagyon kedves volt, minden este meleg
vacsorával várt, ami nagyon változatos és nagyon íz-
letes volt, s ez például, várakozáson felül, kellemes
meglepetés volt számomra. Nagyon szeretem az épí-
tészetet: az angol gótika, a meglátogatott székesegy-
házak lenyûgözõek voltak.

Összességében ez az élményekben gazdag, jól
szervezett tanulmányút lehetõséget adott egy álta-
lam nem nagyon ismert kultúra felfedezésére, moti-
vációt az angol nyelv megtanulására és kedvet arra,
hogy visszatérjek ebbe a nyugalmat sugárzó, mûem-
lékekben, történelmi városokban gazdag, zöld or-
szágba.

A 10.B osztály:
A 2012/13-as tanév kikapcsolódással kezdõdött,

hiszen az osztály minden tagja Angliában tölthetett
10 napot egy élményekben és látnivalókban gazdag,
felejthetetlen tanulmányút során. Egész elõzõ évben
erre készültek gondolatban, s nagy izgalommal vár-
ták augusztus 31-én az indulást. Most elõször, egy
napot sem jártak elõtte iskolába, így tulajdonképp a
nyári szünet és az õszi iskolakezdet közé szerencsé-
sen ékelõdött utazásuk: a tanulmányút kirándulása-
ival meghosszabbította a nyári szünidõt, s nyelvis-
kolai óráival kicsit ráhangolt az õszi tanévkezdésre.

Arra a kérdésre, hogy mi tetszett a legjobban,
szinte valamennyi programpont említésre került.
Sok diák emelte ki a családot, annak kedvességét,
Barnstaple városát, a fél- és egész napos kiránduláso-
kat, különösen az óceán parti kirándulásokat az el-
maradhatatlan fürdõzéssel és a londoni programot.
De ugyanígy tetszett oda úton Brüsszel, a franciaor-
szági Calais-ban a szállás, a komphajóval való átke-
lés a csatornán és Stonehenge és Exeter.

„Nekem az egész út tetszett, az ott töltött idõvel
együtt. Nem tudok egy bizonyos dolgot, programot ki-
emelni, szerintem az egész út tökéletes volt.”

„Nagyon jó, mondhatni tökéletes!”
„Nem volt olyan dolog, ami ne tetszett volna.

Csak a tanulmányút hossza lehetett volna egy kicsit
hosszabb.”

Ami a tanítási órákat illeti, a többség szerint érde-
kes, interaktív órákon vettek részt, mindenki meg-
szólalhatott, a tanárok is, szinte mindegyikük „vic-
ces”volt és nagyon segítõkész. Nem annyira újat ta-
nultak, mint a meglévõ tudás alkalmazása kellett,
bár ez csoport és szintfüggõ volt.

„Az órák egészen jók voltak, gyorsan elteltek.”
„Az órák változatosak voltak, minden tanárnak

megvolt a saját stílusa, minden óra különbözött a
másiktól.”

„Élvezetesek voltak, lényegretörõek és könnyen
érthetõek.”

A családdal való megelégedettséget illetõen, egy
kivételtõl eltekintve, valamennyien szuperlatívu-
szokban beszéltek: kedvesek voltak, segítõkészek,
gondoskodóak, sokat beszélgettek velük, finom va-
csorákat adtak, egyszóval maximálisan meg voltak
elégedve velük a tanulók. Ennek alátámasztására,
álljon itt néhány vélemény:

„Kedvesek voltak, folyamatosan beszélgettek ve-
lünk és szerencsére találtunk közös témákat, érdeklõ-
dési köröket is.”

„A családdal teljesen meg vagyok elégedve. Sokat
beszéltek és programokat szerveztek.”

„Csillagos ötös, imádtam õket.”
„Ennivaló bõséges volt, az angol beszéd érthetõ,

perfekt, a szobánk jó volt, a felszereltség modern,
vendégszeretet ötös.”

„A családdal teljes mértékben meg vagyok eléged-
ve. Amit elvárt az ember, megkapta, sõt még, amit
nem, azt is. A vártnál ezerszer jobban éreztem ma-
gam náluk. Az ételek, a gondoskodás kifogástalan
volt.”

„Minden, ami a családnál fellelhetõ volt, felülmúl-
ta az elképzeléseimet.”

Összegezve elmondható, hogy a tanulmányút na-
gyon tetszett a diákoknak: ízelítõt kaptak az élmény-
szerû tanulásból, gyarapíthatták nyelvtudásukat és ci-
vilizációs ismereteiket. Megtapasztalhatták, milyen jó
érzés a tanult idegen nyelven való kommunikáció.

Valamennyien elismerõen nyilatkoztak a szerve-
zésrõl, ami egy 10 napos tanulmányút esetén nem
kis feladat.
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„A szervezés jó volt. A programok sorrendje is. Na-
gyon szívesen elmennék még egyszer.”

„A szervezés nagyon jó volt, a programok meg iz-
galmasak voltak még egy 16 éves számára is.”

Nyikes Zsombor (haladó csoport):
Nagyon tetszettek az utazások a környezõ történelmi

városokba, híres nevezetességekhez. A haladó csoport
órái nagyrészt szinthez méltóak, gondolkodtatóak és érde-
kesek voltak. A mi családunk nagyon kedves és aranyos
volt. Segített mindenben, sokat meséltek nekünk és még
focimeccsen, sõt focizni is voltunk. Az ennivaló mind az
otthoni étkezéseken, mind a kirándulásokra bepakolva
elegendõ volt és nagyon finom. A szobánk rendezett volt,
a ház nyugodt környéken feküdt. Nagyon jó volt a szerve-
zés, sokszínû programokkal fûszerezve.

Szmolár Natália (középhaladó csoport)
Véleményem szerint elég jó órákon vettünk részt.

Jól szórakoztunk, mindenki részt vett a feladatokban és
mindig mindenki szóhoz jutott. Úgy gondolom, hogy
mi a legaranyosabb és legvendégszeretõbb családhoz
kerültünk. Mindig nagyon kedvesek voltak velünk, les-
ték minden kívánságunkat, de nem fogadták el, hogy
bármiben is segítsünk nekik. Pár napig egy gyönyörû
nagy vidéki házban lakhattunk, ahova bármikor szíve-
sen visszamennék. Bõséges reggeli és vacsora várt
minket minden nap, s a szeretettükkel belopták magu-
kat a szívünkbe.

Rengeteget kirándultunk és mindig kaptunk elég
szabadidõt egy kis nézelõdésre és vásárlásra. A ta-
nulmányút programjain nem változtatnék, esetleg
egy-két nappal meghosszabbítanám.

Buckingham Palace
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Augusztus 31-e a diákok és
tanárok körében – nagy való-
színûséggel – a naptár legsöté-
tebb dátuma. Ebben az évben
nekem és hatvan másik iskola-
társamnak mégis máshogy
alakult: ez volt a nap, amikor
elindultunk Angliába.

Gyönyörû, napsütéses
reggelre ébredtünk, amit
személy szerint afféle égi jel-
ként értelmeztem, hogy bi-
zony, ez a tíz nap valami
olyasmi lesz, amire életem

végéig örömmel fogok visszaemlékezni. Már egy órá-
val az indulás elõtt gyülekeztünk – abban a tudatban
ringattuk magunkat, hogy harmincan is elférünk

majd a hátsó négy ülésen –, izgatottan duruzsoltunk,
próbáltuk elhallgattatni aggódó szüleinket. A „szeny-
nyesedet rakd külön” – „aludj a buszon” – „úgy visel-
kedj, mintha ott lennék melletted, de azért érezd na-
gyon jól magad”-okat aztán megszakította a busz ér-
kezése, ami újabb lavinát indított el elcsigázott ide-
gekkel rendelkezõ szüleink körében („hogy fogtok er-
re felférni mindannyian?”, „jajj, lehet, hogy nem kel-
lett volna akkora bõröndbe pakolni…” stb.). Mi termé-
szetesen kitörõ lelkesedéssel szálltunk fel a buszra,
ami a felcipekedés után finoman szólva sem volt tá-

gasnak nevezhetõ. Se baj – gondoltunk – minél köze-
lebb vagyunk egymáshoz, annál jobb. Az anyukáink
végsõ instrukcióin bólogatva – melyet jobb híján oda-
kintrõl tátogtak –   elindultunk.

A hangulat természetesen nagyon jó volt, az izgatott-
ság szinte tapinthatóvá vált a levegõben. És ez az elkövet-
kezendõ 18 órában nem lankadt. Az éjszaka azon részé-
tõl eltekintve, hogy a legszerencsésebbek is csupán három
órát tudtak aludni, minden zökkenõmentesen ment.

Másnap dél körül megérkeztünk Brüsszelbe. Azelõtt
azt gondoltam, hogy tudom mit jelent az a szó, hogy tö-
meg. A város természetesen gyönyörû volt; csoportosan
sétáltunk egy kicsit, igyekeztünk jól nevelt turistaként
viselkedni, amit tanáraink egy-két órás szabadidõvel ho-
noráltak. Biztos, ami biztos alapon az összes ajándék-
boltba benéztünk – és rendszerint vettünk is valamit –,
sokan megkóstolták a híres gofrit, mások inkább a fõté-

ren megrendezett Sörfesztiválon nézelõdtek. Mivel az
idõ sürgetetett, tovább kellett indulnunk az
Atomiumhoz, ami az 1958-as világkiállításra készült és
legalább háromszor akkora volt, mint ahogy azt elkép-
zeltük. Itt készült pár csoportkép, a fiúk – hûen önma-
gukhoz – a kicsi a rakást gyakorlatban is megjelenítették.

Következõ állomásunk Calais volt Franciaországban.
Sokunknak ez jelentette az egyetlen biztos pontot az éle-
tünkben: az ágyat és a fürdõszobát. Sikeresen megérkez-
tünk, kipakoltunk és elégedetten nyugtáztuk, hogy tulaj-
donképpen elég szép a hely. Páran megkíséreltünk szét-

Anglia 2012

Géczi Luca 10. B

Atomium
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Komppal Angliába Stonehenge

Salisbury katedrális Csoportkép

Barnstaple Barnstaple nyelviskola

Woolacombe Barnstaple idegenvezetõvel
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nézni a városban, próbára téve francia tudásunkat, ami-
nek a vége frangol lett. De legalább megpróbáltuk, nem
igaz? A legtöbben hamar visszavonultak, mi viszont –
másik két osztálytársammal együtt – kihagytuk aznap
este az alvást. Döntésünk helyességét a kompon (egy-
más hegyén-hátán alvás közben) vétóztuk.

Sajnos a csatornán átkelésrõl – fent említett okok miatt
– annyira nem tudok túl sok mindent mondani, viszont az
tény, hogy bárki hasán is szundítottam el, kényelmes volt,
köszi! Nem sokkal késõbb, Dover fölénk magasodó szik-
lái jutatták eszünkbe, hogy megérkeztünk.

Elsõ állomásunk Salisbury volt, ahol kis városnézés
mellett megtekinthettük a hatalmas katedrálist is. Ezek
után a Stonehenge felé vettük az irányt, ami ugyancsak
nagyon érdekes volt, noha a képzeletemben valahogy
nagyobbnak képzeltem. (Na, nem azért, ezt is biztos jó
kis munka volt egymásra pakolni).

Utazásunk végsõ célja Barnstaple volt, ahol vendéglá-
tó családunk már várt minket. Mindenki nagyon izgatott
volt, – esetemben ez ismételt alváshoz vezetett – kíván-
csian vártuk, hogy milyen is lesz majd vérbeli britekkel
lakni. (Minden kétséget kizáróan fenomenális.)

Fél hét körül meg is érkeztünk. A lepakolás idegtépõ-
en lassúnak érzõdött, mindenki az ablakra volt tapadva,
hogy vajon melyik szerencsés hova kerül. Egy óra múl-
va már mindenki a ’host family’-nél volt és másnap reg-
gel ettõl volt hangos a gyülekezõhelyünk „tuti mi kerül-
tünk a legjobbakhoz”. A családok többnyire nagyon be-
szédesek és aranyosak voltak, nyoma sem volt a sztere-
otípiának miszerint tartózkodóak lennének.

Másnap – 12 óra álomtalan alvás után – irány volt a su-
li… A SOL központban tanultunk napi négy órát, amibõl
egy a szabadban volt megtartva. Csoportokban voltunk
beosztva, minden órát más tanár tartott. Alapvetõen a be-
szédet helyezték elõtérbe a kiejtéssel, és nagyon interaktí-

van tanítottak nekünk szavakat, kifejezéseket angol hu-
morral megfûszerezve. Aznap délután városnézés volt,
egy Disney filmbõl életre kelt bácsival, Tommal, aki több-
szörösen felhívta a fõutcán bámészkodó emberek figyel-
mét, hogy megérkeztünk Salgótarjánból. Ohyeah!

Másnap iskola után Woolacombe-ba és Ilfracombe-
ba mentünk. Óceán. Az idõ aznap nem volt túl kegyes
hozzánk „liquid sunshine”, de nem igazán állított meg
senkit abban, hogy mártózzon egyet. Igazgató úr min-
denkit lehagyott, õ volt a legelsõ, aki csobbanhatott, míg
mi, a sziklák közt, lábszárig vizesen öltöztünk, majd egy
százméteres sprint után belegázoltunk a vízbe. Sikítoz-
tunk, fröcskölõdtünk, hagytuk, hogy az óceán is játsz-
szon velünk, fellökjön a hatalmas hullámokkal. Akik
kint maradtak elborzadva figyeltek minket, hogy ugyan
hogy nem fagy belénk még a szusz is – azért, mert any-
nyira nem volt hideg.

Sajnos túl hamar kellett búcsút intenünk a végtelen-
nek, és tovább indultunk Ilfracombe-ba. Ez egy kikötõ
város és nagyon kedves, magyarul és franciául is értõ
idegenvezetõnknek köszönhetõen nagyon sok érdekes-
séget megtudhattunk a városról: ezen a helyen a máso-
dik legnagyobb az apály-dagály különbség a világon, ami
esetenként akár tíz métert is jelenthet. A nemrég még
vízzel telt kikötõben délután kocsik álltak, közvetlen a
sárba süllyedt hajók mellett. Hihetetlen volt.

Harmadnap egy egész napos kirándulásban vettünk
részt Exeterben, ahol a híres katedrálist néztük meg,
majd a másik hasonló népszerûségnek örvendõ templo-
mot, melyet a köznép Primark-ként emleget. Mindkettõ
gyönyörû és egy életre szóló élmény volt.

Csütörtökön két egymásra épült települést néztünk
meg Lyntont és Lynmouth-t – elképesztõ kilátás tárult
elénk az óriási sziklákról, amiken átkeltünk: Wales hal-
vány körvonalait is láthattuk és egy fél órára valódi fotó-
soknak éreztük magunkat. Lynmouth mondhatni, tipikus
angol kisvárosra emlékeztetett, azzal a különbséggel,
hogy a turista szezon vége után gyakorlatilag nem szám-
lál lakost. Visszaindulásunk elõtt köszönetet mondtuk a
sofõröknek és Timnek, a legjobb idegenvezetõnek (Tom
után). A délutáni tanítás nem tartozott a kedvenceink kö-
zé, de – mint mindig – remekül szórakoztunk.

Az utolsó nap is elérkezett: a Kihívás – Town
Challenge – ideje, amit már mindenki nagyon-nagyon
várt. A program lényege annyi, hogy egy bizonyos témá-
ban – amit a három-négyfõs csoportok választhattak ki
–, meg kell kérdezni az utca emberének véleményét,

Városnézés Barnstapleben



majd mindenki elõtt, egy kis prezentáció keretében elõ-
adni azt. Nekem ezzel kapcsolatban is csupa pozitív él-
ményem van, az én kérdéseimre mindenki válaszolt, bár-
mennyire kényesek is voltak azok.

Erre a projectre két órát kaptunk, ami után újabb két
óra szabadidõ következett. A vásárlás mellé páran beszo-
rítottunk egy kis jótékonykodást is. Angliában nagyon
népszerûek az ún. Charity Shop-ok, ahová az emberek
megunt/kinõtt/szükségtelen holmijukat viszik – ter-
mészetesen ingyen –, ezzel támogatva valamilyen szer-
vezetet (általában beteg emberek és állatok számára lét-
rehozott alapítványok ezek). Egy kinti órán minden cso-
port ellátogatott ilyen üzletbe, ami rám elég nagy hatást
gyakorolt, úgyhogy csökkentve lelkiismeret furdaláso-
mat, amiért minden nap vettem egy kis teherautónyi dol-
got, bevittem egy rákos gyerekeknek adományozó bolt-
ba két fölsõt (utána elsõ utam egy ruhaboltba vezetett).

Ezek után mindenki visszatért az iskolába, ahol el-
kezdtük készíteni a plakátokat, információkkal, adatok-
kal, diagramokkal és képekkel raktuk tele õket. Óriási él-

mény volt látni, hallani és természetesen megosztani
ezeket a többiekkel. Remélem tanáraink is elégedettek
voltak az eredménnyel.

Zárásként elbúcsúztunk az ottani tanárainktól is. Ír-
tam egy búcsúszöveget is, amit sajnálatos módon nem
tudtam végig olvasni, rám törõ emlékroham hatására. Sí-
rás több ízben kipipálva részemrõl.

A családoknál töltött utolsó este is igazán jól sikerült –
csak úgy, mint az összes többi –, mindenki elmesélte a
legkedvesebb idekapcsolódó emlékét.

A szombat reggel elég hamar indult: elérkezett London
ideje. Én az õrületbe kergettem a körülöttem ülõket,
ugyanis a London táblától kezdve megállás nélkül videóz-
tam és két visítás közé beszúrtam egy „úúristeeen itt va-
gyunk Londonban-t„ is. Bocsi srácok, tényleg. Az idõ, csak
úgy, mint a héten szinte végig, csodálatos, késõ nyári volt.

A busz körbevitt a városon kicsit, majd a Madame
Tusseud’s-nál kirakott. A múzeum hihetetlenül nagy
volt, és nem egyszer volt rá precedens, hogy komolyan
meg kellett nézni, hogy egy viaszbábu, vagy egy lélegzõ
ember mellett állva pózoltunk. Az itt eltöltött két óra után
megérkeztünk a London Eye-hoz. Az „annyian vannak,
mint az oroszok” helyett azt hiszem találóbb lenne azt
mondani, hogy „annyian vannak, mint a turisták Lon-
donban”. Potom két óra sorban állás után bejutottunk az
egyik üvegkapszulába. Szinte észre sem vettük, hogy
mozgunk, mindez csak akkor tudatosult, amikor a leg-
magasabb pontján voltunk az óriáskeréknek, ezzel belát-
va szinte az egész fõvárost. Szavakba sem lehet önteni a
kilátást, a sokszínûséget, és a szépséget – mindent, ami
London. A történtek hatása alatt szálltunk fel a buszra és
indultunk el a tranzit szállásra, ami – ha összeszorítom a
szememet és kellõképp diplomatikus vagyok – akár még
jónak is nevezhetõ volt. Akár.

Másnap – az utolsó nap – egy gyalogos városnézés
volt: Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadally
Circus és Covent Garden, közbeszúrva a paraolimpiai
maratonnal.

Mindenki teljesen a hatása alá került a városnak. Há-
la Zsiveráné tanárnõnek, idegenvezetést is kaptunk,
ami még inkább élvezetessé tette a kirándulást: a királyi
palota ablakai letekintettek a turisták ezreire, a pa-
ralimpikonok emberfeletti módon futása, mellettünk
körülbelül két méterre, az összegyûlt emberek a
Trafalgar-on nézték az élõ közvetítést, a Picadally szí-
nes kavalkádja és a Covent Garden-ben a bûvészek,
táncosok és a nyüzsgõ embertömeg. Mindez London
volt. A hangok, illatok és színek. Túl hamar indulnunk
kellett: komp, aztán út hazafelé.

Búcsút vettünk a hófehér szikláktól és Angliától egy
kis idõre, de ott, a hatalmas kompon, az elhaló nap lilás-
rózsaszínes fényében jó páran megfogadtuk, hogy nem
ez volt az utolsó alkalom, hogy itt jártunk.

Ez a kirándulás mindannyiunk számára jelentett vala-
mit: egy jó kalandot, szorosabb barátságokat, óriási moti-
vációt a jövõre nézve. Tanultunk és nevettünk egyszerre.

Tehát, azt gondolom, hogy ez az utazás élõ bizonyí-
ték volt arra, hogy megéri. Megéri felkelni reggel, megéri
kinyitni a könyveket, megírni, sírni és feladni néha, hogy
aztán mindent újra kezdjünk. Mert mindannyiunk életé-
ben van egy hely –, ami lehet, hogy nem Anglia – ahol az
összes munka, az összes könny megtérül, és ahol majd
arra gondolunk: „köszi, Bolyai!”.
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Prezentációk az iskolában
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Nagy-Britannia tájairól
mindenkinek Anglia jut leg-
elõször eszébe. Ne feledkez-
zünk azonban meg a loch
ness-i szörny és a szoknyás
férfiak „szülõhazájáról”:
Skóciáról sem! Dél-Angliát
minden évben meglátogatják
a bolyais diákok, a skóciai út
azonban újdonság. Hogy mi-
ben különbözik leginkább az
északabbra elterülõ skót vi-
dék a délebbi angoltól? Hide-
gebb. Rejtélyesebb. Miszti-

kusabb. Most pedig a kulisszák mögül!

Tíz napos utunkat – ugyanis én is abban a szeren-
csében részesültem, hogy utazhattam – szeptember
végén kezdtük meg, felkészülve a végeláthatatlan bu-
szozásra… Ez a buszozás valóban végeláthatatlan
volt. Útközben viszont már a 2. napon útba ejtettük
Köln városát és a belga Brugge-t is, ahol egy óra sor-
ban állás – és egy csöpp tolakodás után sikerült meg-
kóstolnunk a helyi sült krumplit is. Elsõ szállásunk
tranzithotel volt, a II. világháborúból ismerõs Dun-
kerque városában. Másnap – a nem igazán érzékelhe-
tõ – újult erõnkkel, de roppant jó kedvvel folytattuk
utunkat észak felé, közben a festõi Cambridge-et
meglátogatva. Este pedig megérkeztünk Perthbe – ez
már Skócia – és megismerkedtünk a minket fogadó
családokkal, akik már vacsorával vártak minket, a
korgó gyomrú, álmos arcú kis magyar utazókat, akik

hamar ágyba huppantak, és felkészültek 3 nap csak
és kizárólag Skóciára!!!

Edinburgh. Felföld, Blair Castle, Loch Ness,
Urquart vára. Dundee, Discovery hajó. Glamis kas-
tély. Falkirk Wheel, avagy „hajótúra a levegõben”.
Röviden összefoglalva, igen, a csekély 3 nap alatt
ilyen sok érdekfeszítõ helyre sikerült elbuszoznunk,
nem beszélve az út közbeni látványról, fõleg a Loch
Ness melletti Gelcoe völgyérõl! A fõváros kirakatai
és whisky múzeuma mellett az edinburgh-i várat is

meghódítottuk, majd a felföld vidékét, Nessy után
kutatva, közben csodaszép várakkal vagy épp kasté-
lyokkal megspékelve. Kétszer hajóra is szálltunk,
mindkét alkalommal különösképp! Egyszer Scott
kapitány hajóján próbálhattuk ki a kormányzást –
igaz, mi nem a vízen, és nem is a Déli-sarkra menet
– másszor pedig egy olyan hajóra ültünk, ami csu-

Skócia Londonnal, Párizzsal fûszerezve

Racs Eszter Scottish piper

Glamis Castle

Glamis Castle csoportkép



pán a móka kedvéért nem is a vízen, hanem a leve-
gõben mozgott inkább.

Szûk idõnk indulásra bírt minket. Az úti cél: Lon-
don. Menetközben tanúi lehettünk a szülõi engedély
nélkül összeházasodó iskolatársaink esküvõjének az
ilyesféle házasságokról elhíresült Gretna Greenben –
csupán poénból! –, valamint beülhettünk az aznapi Li-
verpool meccsre. Na jó, azt azért mégsem tehettük
meg. Viszont pózoltunk a stadionnal! Azt már nem is
említem, hogy a Cavern Clubban a Beatles-fiúk híres
számait hallgatva és nézelõdve még különleges penge-
tõket is sikerült vásárolnunk. Este pedig már London-
ban is voltunk!

Londoni programunk azonban csak másnap reggel
vette kezdetét, mégpedig a British Museummal. Miután
kizökkentünk a varázsából (csupán 2 órát töltöttünk
itt, de 30 percnek sem tûnt!), az Oxford Streeten szegé-
nyítettük tovább magunkat. Ezt két szóval lehet meg-

magyarázni: szabadidõ és üzletek. Amerre csak nézel:
üzletek. Nekünk, lányoknak nem igazán okozott gon-
dot utolsó angol fontjaink elköltése az egymás mellett
sorakozó, fõleg ruhákat és kiegészítõket árusító boltok-
ban… Hajnali 1 órakor pedig már Párizs külvárosa!

Következõ napunk az Eiffel-torony 12 milliós váro-
sában telt. Hajókázás a Szajnán, a hírhedt torony meg-
mászása – persze inkább csak lifttel –, a Notre Dame

megcsodálása, Place de la Concorde és még sorolhat-
nám! Méltó zárása volt utunknak a francia fõváros.

Utolsó napunkat a buszon töltve, a buszon aludva,
élményeket feldolgozva, látottakra visszaemlékezve,
sajnálkozva töltöttük. Sajnálkozva, mert az út véget ért.
Visszamentünk volna szívesen, maradtunk volna még
szívesen. Diákszemmel izgalmas és ugyanakkor ta-
pasztalataim szerint tanárszemmel is érdekfeszítõ uta-
zás volt. 10 nap szín a szürke iskolai hétköznapokba,
mindenkinek csak ajánlani tudom!
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Örök érvényû igazság,
hogy egy idegen nyelv tanulá-
sához szervesen hozzákap-
csolódik a célország történel-
mének, kultúrájának, az ott
élõ emberek szokásainak,
mindennapjainak ismerete is.

E cél vezérelt bennünket,
amikor április 4-én húsz diá-
kunkkal útra keltünk, hogy
felfedezzük Németország fõ-
városát, Berlint. A tanulók a
tanórán szerzett ismeretek-
nek, az internet adta lehetõ-
ségeknek köszönhetõen már
elég sok ismerettel rendelkez-

tek e metropoliszról, s talán emiatt még nagyobb volt
bennük a kíváncsiság: milyen lesz személyesen megta-
pasztalni a tankönyvekben leírtakat?

Április 4-én téli hidegben indult autóbuszunk Salgó-
tarjánból, s a reggel már Prágában ért bennünket. In-
nen utunkat tovább folytattuk Németországba, ahol el-
sõ megállónk Lipcse volt. Elõször a világhírû német ze-
neóriás, Bach nyomdokain haladva a Tamás-templo-
mot tekintettük meg. Tovább sétálva a Mädlerpassa-
ge-n, az Auerbach Keller elõtt a Faustból jól ismert,
Mefisto figurája fogadott bennünket. Mindez persze
nem véletlen, hiszen ez a hely volt Goethe törzshelye,
mely õt a Faust megírására inspirálta.

Rövid városnézés után ismét buszra szálltunk, s a
Messestadton (vásárváros) áthaladva Luther városa,
Wittenberg felé indultunk tovább. A városban a temp-
lom éppen felújítás alatt állt, de ajtaját, melyre a prédi-
kátor híres téziseit kifüggesztette, testközelbõl láthat-
tuk. A középkori belvárosban sétálva szinte minden
egyes épületbõl a történelem egy-egy nagy egyénisége
tekintett le ránk. A külvárosban azonban egy merõben
más világ fogadott bennünket, modern épületeivel, la-

„Berlin ist eine Reise wert”

Horváthné 
Scholcz Erika

németnyelv tanár

A Tamás-templom elõtt
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Wittenberg

Berlin – Checkpoint Charlie A FAL elõtt

A Brandenburgi kapunál

A Reichstag épülete elõtt



kóházaival, melyek közül leginkább a Hundertwasser-
stílusban épített gimnázium tetszett legjobban a cso-
portnak.

Utunkat tovább folytatva estére megérkeztünk a Ber-
lin külvárosában, Großbeerenben levõ szálláshelyünk-
re, egy háromcsillagos hotelbe. Innen naponta csillagtú-
ra-szerûen fedeztük fel a fõváros és környékének látni-
valóit. Az elsõ nap autóbuszos idegenvezetés, a Spree fo-
lyón való hajózás valamint gyalogos városnézés során
ismerkedtünk a várossal. A délután folyamán az
Alexanderplatzon levõ tévétorony 207 méteres magassá-
gából néztünk le a városra, majd a téren levõ világóra
elõtt elsétálva napunkat a kisebb település nagyságú Ale-

xa áruházban nézelõdéssel, vásárlással fejeztük be.
A szombati nap meglehetõsen fagyosan köszöntött

ránk, de ez sem vette el kedvünket, hogy kivárjuk azt az
idõt, amikor bejuthatunk a német parlament, a

Reichstag épületébe. Az üvegkupolából remek kilátás
nyílt a városra, de bepillanthattunk az ülésterembe is,
miközben fontos információkat hallhattunk a parla-
ment mûködésérõl. Ezek után gyalogos városnézés kö-
vetkezett. A Brandenburgi-kapu tövében közös fotót
készítettünk Berlin jelképével, a medvével, majd az
Unter den Linden sugárúton végighaladva a Humboldt
egyetem falai közt találtuk magunkat. A Checkpoint
Charlie-nál levõ Mauermuseumban választ kaphattunk
mindazokra a kérdésekre, amelyek a fal építésének, a
város, az ország kettéosztottságának kapcsán felmerül-
tek bennünk. A napot az egyik legfinomabb német cso-
ki, a Ritter szakboltjában fejeztük be.

Vasárnap Potsdamba indultunk, ahol a híres
Sanssouci-kastély és parkjának megtekintése után a II.
világháborút követõ potsdami konferencia színhelyére,

a Cecilienhof Palotába mentünk. Utunk Potsdam orosz
és holland negyedén vezetett keresztül. Berlinbe vissza-
térve elõször az olimpiai stadiont néztük meg, majd a
múzeumok szigetén egy igazi Flohmarkt, azaz bolhapi-
ac közepébe csöppentünk. A napot a szigeten levõ mú-
zeumok egyik ékkövével, a világhírû Pergamon Múze-
um megtekintésével zártuk.

Másnap búcsút vettünk Berlintõl, s utunkat Szászor-
szág két gyöngyszeme, Meissen, ill. Drezda felé vettük.
A meisseni porcelán manufaktúrában végigkísérhettük
a méltán világhírû és számunkra megfizethetetlen ter-
mékek készítésének folyamatát.

Drezda koradélután napsütéssel fogadott bennün-
ket. A Semperoper valamint a világhírû képtár, a
Zwinger épületegyüttesének és parkjának megtekintése
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Itt reggeliztünk

A világóra elõtt

Sanssouici kastély
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után a II. világháborúban súlyosan megsérült, de 2005-
ben újjáépített Frauenkirche (Miasszonyunk Templo-

ma) volt a célpontunk. Késõ délután még egy sétát tet-
tünk az Elba partján, majd buszra szálltunk, hogy le-
küzdjük azt a sokszáz kilométert, ami Salgótarjánig

még elõttünk állt. A közel egy hét alatt, melynek során
négy tartomány legismertebb látnivalóit tekintettük
meg, olyan sok élményben volt részünk, amelyek fel-
dolgozása a mai napig tart.

A jövõben minden német nyelvet tanuló diákunk-
nak szeretnénk felajánlani ezt a lehetõséget, hiszen
„Berlin ist eine Reise wert”, azaz Berlin megér egy uta-
zást. Sõt! Többet is!

„Aki egyszer látogatást
tesz Erdélyben, az még életé-
ben biztosan visszatér oda”
tartja a mondás. Így elsõre ez
is közhelynek hangozhat, de
bátran merem állítani, hogy
nem az. Már másodszor vet-
tem részt az iskola szervezé-
sében erdélyi tanulmány-
úton. Fel is vetõdhet a kérdés,
hogy tud-e még újat mutatni
Erdélyország? Természetesen
a válaszom határozott igen.

Magával ragadó természeti értékek, páratlan
szépségû táj és nem mellesleg történelmünk egy
fontos része. Röviden így jellemezhetõ Erdély. Saj-
nos a trianoni békeszerzõdés következtében a ma-
gyar lakosság száma megcsappant, s bár rengeteg
nehézséggel kell szembenézniük, még mindig õr-
zik hagyományainkat, magyarságukat. Az itteni
emberekkel már volt lehetõségem jobban megis-
merkedni, szokásaikkal, életvitelükkel, ételkülönle-
gességeikkel és a legendás székely humorral.
Ugyancsak nagy élmény számomra, hogy a XII.
Bolyais Iskolák Találkozóján megismerkedhettem a
velem egykorú marosvásárhelyi diákokkal, így egy

Barangolás Erdélyben

Csirke Péter

Meissen Porcelánmanufaktúra

Drezda – Zwinger

Drezda – Frauenkirche



más perspektívából hallhattam a határon kívül re-
kedt magyarok mindennapi életérõl.

Tehát, mint már az elõzõekben említettem ez a
második alkalom volt számomra, hogy egy erdélyi
utazáson részt vettem. A programban számos új hely
felfedezése is benne volt, mivel sokan voltak már kö-
zülünk ilyen szervezett úton. A hajnali kelés, indulás
után egy hosszú út vette kezdetét április 8-án. Elsõ vá-
ros, amit meglátogattunk történelmünk egy borús ál-
lomása Arad volt. Itt a méltatlanul a város szélére
„számûzött” aradi vértanúk emlékhelyén helyeztük
el magyar színû szalagunkat, tisztelegve a hõs tábor-
nokok emlékének. Utunk során ezután magos Déva
vára következett. Még a 21. században is bámulatos
építészeti remek, a magas hegycsúcsra épített vár, mi-
vel ide csak felvonóval lehet feljutni. A látvány azon-
ban megér minden erõfeszítést! Olyan környezet tá-
rul elénk, melyet érdemes legalább egyszer életünk-
ben látni. Már esteledett, így elindultunk
Csernakeresztúrra, ahol családoknál lettünk elszállá-
solva és itt egy kitûnõ, családias hangulatban élvez-
tük vacsoránkat, s próbáltuk kipihenni az elsõ nap
utazásaiból adódó fáradalmakat.

A napok gyorsan teltek, észre sem vettük, hogy
egyik nap váltja a másikat. Rengeteg gyönyörû lát-
vány tárult elénk, s olyan történelmi különlegessége-
ket is láttunk, melyek még a világtörténelemben is
példaértékûek és egyedülállóak. Ilyen helység például
a tordai templom is, ahol az 1568. évi erdélyi ország-
gyûlésen kihirdették (a világon elõször!!!) a lelkiis-
mereti szabadság és vallási türelem törvényét. Egy
másik páratlan szépségû település Gyulafehérvár. A
város és annak környéke is nagy történelmi múltra te-
kint vissza. A település Erdély õsi fõvárosa, s a székes-
egyházát nem más, mint Szent István király alapítot-
ta. Ebben a templomban temették el többek között
Hunyadi Jánost és Lászlót, Bocskai Istvánt és Erdély
legnagyobb fejedelmét, Bethlen Gábort. Ezután kö-
vetkezett Segesvár, majd Petõfi emlékhelyén tiszte-
legtünk hõs költõnk elõtt.

Mi az a hely, amely nem maradhat ki egyetlen er-
délyi útból sem? Természetesen a Gyilkos tó és a Bé-
kás-szoros. Bár már jártam itt is párszor, most elõ-
ször láthattam a Gyilkos tavat befagyott állapotában,
amit a kiálló rönkcsonkok igazán varázslatossá tettek.
Itt túráztunk talán a legnagyobbat, míg leereszked-
tünk a már-már ikonikus Békás-szoroshoz. S elértünk

azon helységhez, mely a szívemhez a legközelebb áll:
Gyimesbükk. Látnivalók között szerepel a kis telepü-
lés temploma, a Rákóczi vár és az õrház. Itt az ezer-
éves határon rendezkedett be védelemre a gyimes-
bükki helyõrség, s annak parancsnoka Sebõ Ödön
1944 augusztusában. Hõsies helytállásuk megállítot-
ta a könnyû átvonulásra számító szovjet hadsereget,
s katonáit kimenekítve folytatta a harcokat, míg végül
amerikai fogságba nem kerültek.

Gyimesbükkön az emberek minden nehézség el-
lenére tartják hagyományaikat, így egy antik közös-
séget hozva létre. Ezen kicsiny faluban, ami mára
zarándokhellyé vált a magyarok számára, Deáky
András Tanár Úr tartott rendkívüli történelem órát, a
magyarságról, a csángókról, s a világról. Neki kö-
szönhetõ a gyimesbükki õrház felújítása melyek
megnyitójára 40000 (!) magyar jelent meg a világ
különbözõ pontjáról, s lett a magyarság szimbólu-
ma.  Áldozatos munkája tette lehetõvé a csángók kö-
zelebbi megismerését (melyrõl könyvet is írt) s ha-
gyományaik továbbörökítését. Furcsa s egyben fel-
emelõ érzés Salgótarjántól majdnem 800 kilométer-
re magyar szót hallani s az itteni emberekkel tapasz-
talatokat cserélni. Ilyen elszigetelt környezetben ér-
tékelõdnek fel az olyan dolgok, melyekre ma egyre
kevesebb figyelmet fordítunk, mi csonkaországi
magyarok: anyanyelvünk, hagyományaink, ember-
társaink tisztelete és szülõföldünk szeretete. Aki Er-
délyben szeretne látogatást tenni, annak e település
megtekintése kötelezõ!

Elérkeztünk az utolsó naphoz, amit teljes egészé-
ben Marosvásárhelyen töltöttünk. A várost, mint Szé-
kelyföld kapuját tartjuk számon, s a magyar lakosság
aránya kb. 50%. Még elõzõ este kezdõdött a program
a Kultúrpalota meglátogatásával, mely a festett abla-
kairól híres, s olyan történelmi nagyjaink jelennek
meg rajta többek között, mint Bethlen Gábor, Rákó-
czi Ferenc és Kossuth Lajos.  Másnap reggel testvéris-
kolánkban a Bolyai Farkas Líceumban vezettek körbe
bennünket, s mondták el az iskola történetét, min-
dennapjait. Betekintést nyerhettünk a tanári szobába
és a „rettegett” igazgatóiban maga az Igazgató Úr me-
sélt a Líceumban folyó munkáról. Az iskola után a fel-
újított Teleki Tékában vezettek körbe, ahol kb.
120000 darab könyv található, a legöregebb 1475-ben
Bolognában készült. Ezután már nem maradt hátra
más, mint a hazautazás.
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Összességében rengeteg élményben és lát-
nivalóban volt részünk. Köszönöm társaim
nevében az iskolának és a szervezõ tanárok-
nak is, hogy ezt a kirándulást számunkra le-
hetõvé tették. Bátran ki merem jelenteni, hogy
jómagam még biztosan visszatérek Erdélybe,
s azon belül Székelyföldre. A környezeti és
építészeti remekektõl kezdve a vendéglátásig
mindent magunknak kell megtapasztalni, az
élmény teljesen nem adható át. Ezért bátorí-
tok mindenkit, hogy ha lehetõség adódik,
használja ki és fedezze fel Erdély értékeit any-
nyiszor, ahányszor csak lehet.

Fehéregyháza Petõfi emlékhely 
– emlékszalag kötése

Csoportkép az aradi emlékmû elõtt Az „ezeréves határon”

Székelykeresztúron, Petõfi körtefája elõtt
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A közbeszédben hajlamo-
sak vagyunk arra, hogy a fõvá-
ros, mint Egész jelenjen meg
lelki szemeink elõtt. Nem iga-
zán tarjuk nyilván azt, hogy
egy budapesti ember krisztina-
városi, ferencvárosi, józsefvá-
rosi vagy angyalföldi. Testvéris-
kolánkat, a Bolyai János Mû-
szaki Szakközépiskolát és Kol-
légiumot is úgy tartottuk eddig
nyilván, mint budapesti közép-
iskolát. A legutóbbi találkozón
– ahol vendégül láttak minket,

a többi bolyaist – viszont egyértelmûen kiderült számunk-
ra, hogy õk elsõsorban angyalföldiek. Hogy teljesen egyér-
telmû legyen, a fõváros XIII. kerületében járunk. Ez a ke-
rület a talányos elnevezésû Angyalföld, a népmesébe illõ
nevû Vizafogó, a korában már nevével is „kérkedõ”
Újlipótváros és a legendás Margitsziget területét foglalja
magában. Híresebb épületei a Vígszínház, a Teve utcai
modern üveg rendõrpalota, a József Attila Színház.

A XII. BIT megnyitó ünnepsége a XIII. kerületi önkor-
mányzat székházának Steidl Imre (a Parlament építésze)
által tervezett közgyûlési termében zajlott. Az önkor-
mányzat részérõl Csomós Miklós oktatási és kulturális
ügyekért felelõs fõpolgármester-helyettes köszöntötte a ta-
lálkozó résztvevõit. Elismerését fejezte ki a Bolyai Szövet-
ségnek, hiszen – mint mondta – a magyarság és az anya-
nyelv megõrzésében a Szövetség elõl jár. Egy nemzetközi
hírû tudós példáját említette, aki három dolog miatt kez-
dett el magyarul tanulni: 1. a zenénk 2. nyelvünk és költé-
szetünk 3. a magyar matematikusok eredményei. A Bo-
lyaiak egy tudós- és emberideált is képviselnek: a polihisz-
tor típusát. Ha mi – itt a 21. században – már nem is tud-
juk ezt megvalósítani, abban mindenképp példaadóink le-
hetnek, hogy életünk során ne csak egy irányba speciali-
zálódjunk. Ezután az angyalföldi bolyais diákok irodalmi
színpadi összeállítása következett az anyanyelv szereteté-
rõl, a Bolyaiakról és a „budapestiségrõl”. A Bolyai Szövet-
ség igazgatói nevében Benedek Imre, az aknaszlatinai
(Kárpátalja) igazgató köszönte meg az üdvözlõ szavakat.
Beszédének zárásaképpen külön háláját fejezte ki a nyug-

díjas igazgatóknak (Zsadányi László ócsai és Dr. Szenes
György budapesti igazgatónak) a Bolyai Szövetség létre-
hozásában és mûködtetésében kifejtett odaadó munkáju-
kért.

Az elsõ napot egy buszos kirándulás zárta, melynek
során a kivilágított Budapest esti fényeivel és nevezetessé-
geivel ismerkedhettünk meg. A Duna part, a budai vár, a
Hõsök tere, és a körutak egészen érdekes hangulatúak
voltak így esti kivilágításban. Elõször a Hõsök terén száll-
hattunk ki, s az idegenvezetõ segítségével fél óráig ismer-
kedhettünk a Milleniumi szoborcsoport szereplõivel és
azok jelentésével. Budapesten járva több ízben látjuk, el-
haladunk mellette személyautóval vagy tömegközlekedési
eszközzel, s ilyenkor mindig az egészet szemléljük még
mi, felnõttek is, nem hogy a diákjaink. Most alkalom adó-
dott a részletekkel is megismerkedni. Nem igen tudtuk,
hogy a hatalmas oszlop tetejérõl Gábriel arkangyal monu-
mentális szobra tekint le ránk. Azt azért sokan ismerték,
hogy a talapzat szoborcsoportja a honfoglaló Árpád feje-
delmet és vezéreit ábrázolja, és hogy a bal és jobb oldali
oszlopcsarnok ezer éves történelmünk kiemelkedõ férfiú-
it jeleníti meg Szent Istvántól Kossuth Lajosig. Viszont,
hogy eredetileg bizonyos Habsburg uralkodók is szerepel-
tek itt, akiket aztán az 1960-as években Bocskai Istvánnal,
Bethlen Gáborral, Thököly Imrével, II. Rákóczi Ferenccel
és Kossuth Lajossal cseréltek ki, vagyis éppen a Habsburg-
ellenes szabadságküzdelmeink vezetõivel; az már csak bi-
zonyos történelemtanárok „tudástarisznyájában” volt
meg. Jól szemlélteti viszont ez a magyar történelemnek a
Bibó István-féle „zsákutcásságából” fakadó szoboreltünte-
tõ, szoborkicserélõ „szokását”, amit minden XX. századi
rendszerváltásunknál meg lehetett figyelni.

Az szinte mindenkinek új ismeret volt, mit ábrázolnak
az allegorikus szobrok, és hogy ezekben is folytatódik a
monumentális szoborcsoport jobb és bal oldali szimmet-
rikussága. A bal oldali oszlopcsarnok tetején a Munka és
a Jólét, a jobb oldalon pedig a Tudás és a Dicsõség néz a
szemben lévõ Andrássy út felé. Jelentésüket egy ország
életében aligha kell megmagyarázni. Az emlékmû egyik
végén a Háború harci szekere néz szembe a Béke lovas
szobrával. Hogy ezer éves történelmünk során hányszor
volt véres valóság ez a szembenállás, azt jól szemléltetik
elsõ számú nemzet imánk jól ismert sorai: „Hányszor

ANGYALFÖLDI ANZIX

(XII. Bolyai Találkozó. Budapest. 2013. ápr. 19-21.)

Sóvári László
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zengett ajkain / Ozmán vad népének / vert hadunk
csonthalmain / gyõzedelmi ének.”

Az azonban nem biztos, hogy ez a gazdag és elgondol-
kodtató jelentésanyag a diákjaink megfelelõ agytekervé-
nyeibe is eljutott. Hiszen a hatalmas Hõsök terén mindig
történik valami: most éppen egy kutyaiskola esti foglalko-
zásának lehettünk tanúi. Mondanom sem kell, hogy diák-
jaink egy részét jobban érdekelte ez a látványosság, mint
a magyar történelem szobrokban kifejezett zegzugossága.

A busz, amelyre újra felszálltunk, most a Citadellára
vitt. Innen szemlélni az alattunk elterülõ esti Budapest fé-
nyeit, egészen káprázatos volt.

A második nap délelõtti programját mindenki – diák és
tanár egyaránt – igen-igen várta: a Parlament megtekinté-
se nem mindennapi élmény. Miután átestünk a megszigo-
rított biztonsági belépésen (néhány nappal elõtte volt a
New York-i maratonin történt robbantás!), az egyik foga-
dóteremben Dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere
és 13 éve a kerület országgyûlési képviselõje üdvözölt
bennünket. Azzal kezdte, hogy otthon érzi magát ezen a
találkozón, hiszen õ is bolyais öregdiák. Majd néhány
szót szólt a kerület múltjáról és jelenérõl. Elmondta, õseik
kemény munkával tették termékennyé ezt a földet, gyá-
rakban és építkezéseken dolgoztak, infrastruktúrát és kul-
túrát teremtettek. Munkájuk alapozta meg jelenüket,
melynek eredményeképpen szûkebb pátriájuk a jelenben
a fõváros legdinamikusabban fejlõdõ kerülete. Mondan-
dóját annak elmesélésével zárta, milyen volt annak idején
bolyaisnak lenni itt, az angyalföldi iskolában. A két leg-
hangsúlyosabb pedagógiai eredményként a közösségfej-
lesztést és a nevelést emelte ki.

Õt követte egy fiatal jogász, az országgyûlés jegyzõi
irodájának munkatársa. A parlament legfontosabb felada-
tairól (törvényalkotás, kormányzati ellenõrzés) és min-
dennapi életérõl tartott egy elég szatirikusra és anekdoti-
kusra sikeredett ismertetést. A hallgatóság tanár tagjai kö-
zül sokan gondolták úgy, hogy egy belsõ munkatársnak –
különösen középiskolás fiatalok elõtt talán nagyobb tisz-
telettel kellene beszélnie az államhatalom legfontosabb
szervérõl. „Nem baj, ha anekdotázom, ugye?” – kérdezte
többször is. Az nem baj, de az nem mindegy, mirõl szól az
anekdota. Az aknaszlatinai igazgató, Benedek Imre a hoz-
zászólásában ironikusan vissza is jelzett neki: ha ennyire
egyszerû országgyûlési képviselõnek lenni, akkor ajánl-
juk a bolyais diákoknak, jelöltessék magukat.

Számomra különösen érdekes volt a következõ prog-
ram: az országgyûlési könyvtár bemutatása. Többször

jártam már a Parlamentben, de ez a része mindig kima-
radt. A könyvtár munkatársának rendkívül hozzáértõ és
érdekes elõadásából megtudhattuk, hogy a könyvtár
1902 óta van a jelenlegi helyén. Állománya körülbelül 1
millió kötet. Természetesen nem fér el itt ez a hatalmas
állomány, külsõ raktáruk a XVIII. kerületben van. Leg-
fõbb feladatuk a törvényhozás, az országgyûlési munka
segítése. A törvénytárakon kívül 1958 óta gyûjtik az ál-
lam és jogtudomány, a politikatudomány és a legújabb
kori történelem dokumentumait. Itt található az ENSZ és
1999-tõl az Európai Unió letéti gyûjteménye is angol és
francia nyelven. 1870 óta van cserekapcsolata a könyv-
tárnak körülbelül 30 országgal, amely országok parla-
mentjeinek letéti gyûjteménye is megtalálható ország-
gyûlési könyvtárunkban.

S amit én szintén nem tudtam: 1952-tõl nyilvános
könyvtár, 18 évtõl használhatja mindenki. De nem köl-
csönzõ könyvtár, csak a Házban dolgozók számára.

Legrégibb könyvük Werbõczy István Triparti-
tumának elsõ, 1514-es kiadása; legrégibb folyóiratuk egy
1780-as Magyar Hírmondó; legrégibb kéziratai pedig a
Kossuth-kéziratok. A magyar parlament anyagait 1893
óta gyûjtik, s ezeket már online verzióban is lehet olvasni.

Egészen érdekes az eredeti formában megõrzött csõ-
postarendszer, amely sûrített levegõvel szívja fel a postát,
a könyvtár dolgozói közötti kommunikáció egy része ma
is ezen a történelmi „csatornán” keresztül zajlik.

A Parlament épületének bemutatása mindig a Díszlép-
csõházban kezdõdik. Unikum az az itt látható épület-
makett amelyet egy miskolci házaspár 3 és fél éven át ké-
szített 100.000 db gyufaszál felhasználásával. 1880-ban
határozták el új országgyûlési épület építését: 19 pályamû
közül végül Steidl Imre tervét fogadták el. Õ „fogadott”
bennünket a XIII. kerület közgyûlési termében is. A színes
üvegablakok Róth Miksa manufaktúrájában készültek
(az õ munkáival találkoztunk a korábbi találkozók során
a marosvásárhelyi Kultúrpalotában és a szabadkai Város-
háza épületében!). A Díszlépcsõház mennyezetét pedig
Lotz Károly freskói díszítik. Itt található még a Szent Ko-
rona egy másolata is. 

A Parlament látnivalóinak természetesen a legérdeke-
sebb szakrális attrakciója a Kupolacsarnokban õrzött ma-
gyar Szent Korona. A 96 méter magasságú kupolát, ame-
lyet 16 oszlop tart, egy 250 égõvel felszerelt 1500 kg súlyú
csillár világítja meg. A magyar Szent Korona története
maga kész kalandregény, amelynek utolsó fordulata az
1978-ban az amerikaiaktól visszakapott ereklye volt. Ad-
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dig a Kentucky állambeli szuperbiztonságos katonai erõd-
ben, Fort Knoxban õrizték. Ahol az amerikai aranyfede-
zetet és az amerikai történelem eredeti dokumentumait, a
Függetlenségi Nyilatkozatot és az amerikai alkotmány el-
sõ példányát is.

Szakrális nemzeti ereklyénk több szempontból is
egyedülálló a világ koronázó fejékei között. Elõször is
azért, mert ez az egyetlen ún. beavató korona. Másodszor
azért, mert szintén egyedülállóan 19 zománckép található
rajta. Ezek az apró ún. rekesz- és telizománc technikával
készített mûalkotások egészen magas színvonalú arany-
és ötvösmûves technikáról árulkodnak. A Korona készíté-
sének idõpontja és keletkezése ma is viták kereszttüzében
áll a Korona-kutatók körében. Én azok közé tartozom,
akik azzal értenek egyet, hogy egységes alkotás, vagyis
nem két részbõl „rakták össze”, ahogy azt a hivatalos
(akadémiai) kutatók gondolják, s amely nézetet történe-
lem tankönyveink is tartalmazzák (latin korona és görög
korona); és ami ebbõl következik: hogy egy egészen kü-
lönleges fényenergiával mûködõ szerkezet, amelynek így
van egy a zománcképeken keresztül közvetített üdvtörté-
neti üzenete is. Ez a nomád idõkbõl származó beavató ko-
ronák lényege. Kérdés, hogy a Korona-kutatásnak ezeket
az egészen érdekes eredményeit miért nem közlik a tan-
könyveink. Talán ugyanaz az oka, mint annak, hogy mi-
ért nem lehet exhumálni a Petõfi-család sírját, hogy a
DNS-vizsgálat bebizonyítsa, a barguzini csontváz valóban
Petõfi-e, mert sajnos létezik egyfajta tudósi-kutatói félté-
kenység, amely még a jelenlegi Magyarországon is egy-
szerûen a perifériára szoríthat az õ nézeteivel alapvetõen
ellentétes nézeteket, kutatási eredményeket. És a legszo-
morúbb az, hogy ez az akadémikusok oldaláról veszé-
lyeztet. A zománcképek között itt is feltûnik Gábriel ark-
angyal, mint a Hõsök terén. Kár, hogy egy ilyen látogatás
alkalmával csak éppen egy pillantást lehet vetni erre a cso-
dálatos ékszerre, a magyar Szent Koronára.

Az idegenvezetõ megmutatta a parlamenti Társalgót
is, amelynek pirogránit szobrai a Zsolnay manufaktúrá-
ban készültek. A pirogránit mint kerámiaanyag a
Zsolnay-mûhely találmánya. Igazi hungarikum. Találha-
tó itt egy hatalmas méretû porcelán váza is, amelyet a
herendi mûhely ajándékozott 2000. január 21-én a parla-
mentnek.

Délután 15 órától egy felejthetetlen dunai sétaha-
józás következett. A Bogdány nevû hajóval a Lánc-
hídtól a Margitsziget csücskéig tekinthettük meg a
kétoldali panorámát. Este aztán következhettek a ha-
gyományos iskolák közötti vetélkedõk. Minden isko-
la diákjai filmet és színpadi elõadást készítettek
megadott témában. Az „ezermester” Bolyaiak – eb-
ben is megelõzve korukat – egy idõgépet szerkesz-
tettek. Azonban valami hiba csúszott a számításba,
mert a gépezet idehozta õket az angyalföldi Bolyai-
ba. Sokféle élvezetes megoldás született: pátoszos,
diákhumorral fûszerezett, a némafilm elemeit föl-
használó, technikai megoldással operáló. Megtekin-
tésük után – nem véletlenül – úgy érezhettük: még
jobban megismerhettük egymást.

Közösen koszorúztuk meg az iskola bejáratánál álló
Bolyai Jánost ábrázoló szobrot, Miholcsa József szobrász-
mûvész alkotását (2002).

Az iskolák közötti összesített versenyt most a kecske-
métiek nyerték. A mi csapatunk (Csirke Péter, Kõrös Eve-
lin, Nyikes Zsombor, Zsély Virág) idei legjobb eredménye
az anyanyelvi versenyben elért harmadik hely.

Dosztojevszkij írja egy helyen: „Van úgy, hogy talál-
kozunk valakivel, talán sohase láttuk addig, de alig-
hogy rápillantunk, érdekel, még mielõtt egy szót is
váltottunk volna.” A XII. BIT ilyen találkozások igazi
színtere volt. Köszönet a házigazdáknak, az angyalföldi-
ek vendégszeretetének! Már alig várjuk a jövõ évi maros-
vásárhelyi találkozót.



81

Utazások

Amikor 2013 júliusában
elindultunk az Óperenciás-
tengeren is túlra, nem is re-
ménykedtünk abban, hogy
ilyen fantasztikus, izgalmas
kalandsorozat és igazi nyár
fogad majd bennünket a négy
ország (Ausztria, Németor-
szág, Svájc és Liechtenstein)
találkozásánál.

2013. július 7-én kora reg-
gel a Bolyai János Gimnázi-
um 35 diákja kísérõtanáraik-
kal felkerekedett, hogy meg-

ismerje – sokan nem elõször – a Bodeni-tó környékét,
valamint az õt körülvevõ vidéket. Az út nem volt rövid,
majdnem 12 órát utaztunk a németországi
Oberreutéig, ahol a szállásunk volt. Az elhelyezkedés,
kipakolás és a vacsora után maradt még egy csöppnyi
idõnk, hogy este egy kisebb séta során felfedezzük a tá-
jat és a tipikus alpesi vidéket.

Másnap, hétfõn az ausztriai Bregenzben elkezdõ-
dött a nyelvtanulás, a szállásunktól 30 km-re fekvõ vá-
ros nemcsak a nyelviskolájával, hanem a látnivalóival is
vonzotta a csoportunkat. A gyerekek három 10-11 fõs
csoportokban dolgoztak elõtanulmányaiknak megfele-
lõen. A foglalkozások nagy részét interaktív feladatok
tették ki. Az anyanyelvi tanárok teljes odaadással és fi-
gyelemmel dolgoztak: rengeteg érdekes programot
szerveztek számukra a délelõttök során.

Minden nap kilátogattak a városba, ahol a tanulók-
nak – párban vagy csoportosan – feladatokat, teszteket
és rejtvényeket kellett kitölteniük. Ehhez persze hasz-
nálniuk kellett a német nyelvet, valamint a bátorságu-
kat és helyzetfelismerõ képességüket is. 

A csoportok megismerhették a város zegzugait,
hangulatos utcáit, de láthatták a Bodeni-tavon felépített
vízi színpadot is.

Az elsõ délután folyamán együtt értünk fel a bre-
genzi csúcsra, hiszen a Pfänderbahn panorámakabinos
felvonójával az 1064 méter magas „bregenzi hegyre” is
feljutottunk, ahonnan pazar látkép tárult elénk a város-
ról, a tóról és a környékrõl. Ugyanitt madárbemutatón

vehettünk részt sasokkal, keselyûkkel és baglyokkal.
Majd délután Lindau nevezetes kikötõje következett az
oroszlánnal és a világítótoronnyal.

Utazásunk második délutánja is bõvelkedett mind
élményben, mind kilométerben: Friedrichshafen felé
vettük az irányt, ahol elõször egy iskolamúzeumot te-
kintettünk meg, ahol tanulóink örömmel próbálták ki,
hogy milyen is az igazi szamárpad szamárfüllel. A Zep-
pelin múzeumban pedig átérezhettük a századforduló
és az azt követõ évek repülõútjainak izgalmát.

Ezen az estén meglepetés is érte csapatunkat,
ugyanis Zoltán, a nyelviskola tanára látogatást tett a
szállásunkon, a gyerekek és mi kísérõ tanárok kitörõ
örömmel fogadtuk Zoltán bácsit, nagyon jólesett min-

denkinek a figyelem és a kedvesség. Véleménye szerint
kedves, intelligens, ragaszkodó gyerekeket ismert meg
személyükben.

Közép- Európa legkisebb államába, Liechtensteinbe,
és annak fõvárosába, Vaduzba is eljutottunk. Kisvonat-
tal mindent bejártunk, de ez pici méretébõl fakadóan
nem volt nehéz… Fotózgattunk a belvárosban, és a szõ-
lõtõkék mellett  meglestük, hogy itthon van-e a hercegi
család. De nem csupán a léleknek és a szemnek adtuk
meg aznap, ami neki való, hanem a testnek is. Az esti
órákban örömmel és várakozással vetettük be magun-
kat a szállástól csak pár kilométerre lévõ élményfürdõ
medencéjébe, ahol négyórányi pancsolással és fürdés-
sel mozgattuk át az utazástól fáradt szervezetünket.

A „négyország” – elnevezésû nyelvi tábor
2013. július 7-13.

Szemán Brigitta

Indulás a nyelviskolába
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Mainau

Mainau virágsziget

Hundertwasser stílus

Svájc

A Bodeni-tó csodálatos vidéke, a fan-
tasztikus városok és kikötõk egyedülál-
ló fotótémákat adtak a csoportnak, gyö-
nyörû képek születtek Meersburg kikö-
tõjében is, ahonnan hajóval átsiklot-
tunk Mainau szigetére, amely botani-
kus kert, kulturális központ és kastély-
park is egyben.

A 45 hektárnyi, több ezer virággal
és virágfajtával borított szigeten meg-
csodálhattuk többek között a lepkehá-
zat, a 15 méter magas pálmaházat, va-
lamint azt a 43 méter magas fát is,
amelyet még Esterházy herceg ültetett
1830-ban.
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Liechtenstein

A lepkeházban mindenféle érdekes, színes és egzo-
tikus pillangók repkedtek, de akár a kezünkön is meg-
álltak. A virágok között pedig kis tálkákon déli gyümöl-
csök voltak találhatóak, abból lakmároztak. Érdekessé-
ge a szigetnek az is, hogy a Nobel-díjasok miután
Lindauban találkoznak, a záró vacsorát itt Mainau szi-
getén tartják.

Kirándulásunk következõ állomása a közelben elte-
rülõ Svájc volt. A svájci kisvárosban Staadban található
az a Hundertwasser ház, amelyet elsõként kerestünk
fel. Aki még nem volt ilyen típusú házban, most meg-Élményfürdõ

Bodensee színpad Rajna vízesés
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tapasztalhatta, hogy milyen is a bel-
sõ tér hangulata, színvilága: a zöld
tetõ, a szabálytalan ablakok, az
élénk színek és a hagymakupolák.

Miután megérkeztünk Zürich-
be, végigsétáltunk a Bahnhof-
strasse-n, a város legfontosabb és
legforgalmasabb bevásárló utcáján,
elsétáltunk a Zürichi-tóig, majd fel-
tankoltuk magunkat csokoládéval.
A pénteki nap azonban még tarto-
gatott meglepetéseket! Délután a
Rajna-vízesést tekintettük meg
Schaffhausen-nél. Ez Európa leg-
nagyobb vízesése, magassága 23
méter, szélessége 150 méter, és a hangja, ahogy a gye-
rekek fogalmaztak: egekig hatol. Egészen közel me-
részkedtünk a csónakkal a vízeséshez – (persze ren-
desen kapaszkodtunk) – és pár méterrõl fényképez-
hettük a dübörgõ vízmennyiséget.

Véget ért a kirándulás, véget ért a tábor. Álmos sze-
mek kandikálnak ki a hotel elõszobájából vasárnap, az
indulás reggelén. Hosszú út vár mindenkire. Búcsút ve-

szünk szállásadóinktól, elbúcsúzunk a tájtól, a zöld
domboktól, a magasodó hegyektõl, a nyugalomtól.
Még egy csoportkép – igen az kell…jártunk Németor-
szágban, Svájcban, Ausztriában és Liechtensteinben…

Mikor jövünk legközelebb? Talán jövõre, és remél-
jük is, hogy jövõre. Talán tavasszal, talán nyáron? Lé-
nyeg: hogy mindenkit szeretettel várunk, hiszen mi
biztosan ott leszünk!

Utolsó nap – szállásunk

Búcsú
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2013. július 22-e, hétfõ.
Miskolc, Tiszai pályaudvar.
Ahogy az utazótáskáimmal
bénázva átcaplatok a töme-
gen, észreveszem Kabai Ló-
rántot és Zemlényi Attilát, a
Mûút irodalmi, mûvészeti és
kritikai folyóirat szerkesztõit
– igaz, nekem õk csak a tá-
borvezetõim, Lóri és Zöme.

Rájuk mosolygok, és kör-
benézek; majdnem csupa is-
meretlen arc, ez kell. Végre
megint itt vagyok. Harmadjá-

ra vágtam bele a két említett kortárs költõ által szerve-
zett ötnapos Szöveggyár táborba, ezúttal oldalamon
egy új táborozóval s egyben jó barátnõmmel, Zsuzsival
érkezve.

Azt hiszem, mindig nagyon vártam, hogy megkez-
dõdjön a nyári szünet. Hogy eljöjjenek azok a napok,
sõt, hetek, hónapok, amikor végre nem nyekereg az éb-
resztõm hajnalban, vagy amikor végre elolvashatok egy
többszáz oldalas regényt anélkül, hogy bûntudatom
lenne, hogy tanulás helyett csinálom, és amikor végre
annyiszor láthatom a barátaimat, ahányszor csak aka-
rom. Személy szerint nekem mindig is sokkal több
kedves ismerõsöm volt az osztályomon, iskolámon kí-

vül, mint általában másoknak. Részben köszönhetõ ez
ennek a bizonyos tábornak, amelybe még anno 2011-
ben csöppentem, a Deákpoézis irodalmi pályázat ré-
vén, amelynek díjátadóján mint „legjobb húsz induló”
egyike vettem részt. Akkor még nem sejtettem, milyen
lényeges szerepet tölt be ez az esemény az életemben,
és milyen széles vigyorral fogok visszagondolni rá.

Azt hiszem, az idei szervezés nyert nálam a há-
romból, annak ellenére, hogy néhány barátom nem
tudott velünk táborozni különbözõ okokból. Azon-
ban a friss tagokkal bõvült társaság kárpótolt minden-
ben; ennyi különleges embert egy helyen ritkán látok.
Ezek a lányok és fiúk nem csak emberileg fantaszti-
kusak, de nagyon tudnak verset írni is. Ez egybõl be-
bizonyosodott számomra, amikor mûhelymunka és
véleményezés, kritizálás céljából mindenki néhány
elõre kinyomtatott mûve felkerült a tárgyaló csempé-
zett falára. Ja, apropó, helyszín: idén is a Lenin Kohá-
szati Mûvek lezárt szekciója, a Factory Aréna vagy,
ahogy mi nevezzük, a Vasgyár.

Harmincan próbáltunk ihletet meríteni a dohos vas-
beton falakból, a súlyos, rozsdás ajtókból vagy éppen a
történetesen legálisan szétgraffitizett felületekbõl, és a
bmx-es, rolleres félmeztelen srácokból. Na jó, utóbbiak
talán nem hatottak annyira inspirálóan, viszont õk is
egy hétre beköltöztek az I. számú Irodaház bútorozat-
lan szobáiba, hogy félig szakadt szivacsokon, hálózsák-
ban aludjanak, és ne legyen lehetõségük látni a saját ar-
cukat napokig – mindhárom ottlétem alatt szinte mind-
végig parkoló autók visszapillantójába hunyorítva fé-
sülködtem, csak a legutolsó reggelen leltem rá egy ko-

Mûút – Szöveggyár irodalmi alkotótábor, és ami mögötte van

Filó Mariann
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szos tükörre egy még porosabb helyiségben. Most ír-
jam azt, hogy mostoha körülmények? Inkább úgy fo-
galmazok, hogy kibírható, de ismerek olyan – kivált-
képp – lányokat, akik biztosan nem bírnák ezt cérná-
val. Nem gond, végül is, nem õket célozták meg ezzel a
programsorozattal, ha kijelenthetem ezt. A Szöveggyár
tábor lakói mindannyian javíthatatlan csodabogarak
egy kicsit. Valaki biztos azt mondaná ránk a szó pejo-
ratív jelentését hangsúlyozva, hogy furcsák vagyunk.
Mostanában ki tölti a szabadidejét vers- és prózaírás-
sal? Tutira senki, mivel magától értetõdõen ez tök ciki
dolog. Nem?

Nos, szerintünk nem.
Visszakanyarodva a hétfõhöz: igen, hamar megtört

a jég. Kezdetben még gyámoltalanul, félénken somo-
lyogtunk a másikra és igyekeztünk memorizálni leg-
alább a keresztneveket, Kalliopé, Shira, Szilvi, satöbbi.
A tapasztaltabb résztvevõk egyikeként szinte kötelessé-
gemnek éreztem, hogy megpróbáljam terelgetni az is-
merkedési diskurzusok menetét, de lassacskán maguk-
tól is feloldódtak a gátlások. Napnyugtakor már úgy ne-
vetgéltünk együtt, mintha évek óta lenne szerencsénk
egymáshoz. Na de a totális összehaverkodás elõtt még
megérkezett elsõ vendégünk Antal Balázs személyé-

ben. Kiderült róla, hogy a Mûút internetes portálján
dolgozgat, miközben egyszerre a Nyíregyházi Fõiskola
tanára is, és hogy sajnálatos módon nemrég elveszítet-
te a borotváját. Az irodalom webes megjelenésérõl, di-
gitális formájáról tartott egy tartalmas elõadást – Zömé-
tõl és Lóritól naponta kaptunk valami általuk elõre
megszervezett fejtágítást, hogy mégse csak a verseink
véresen komoly fikázásával és (látszólag!) hihetetlenül
oda nem illõ poénkodással teljen az idõ. 

Ezután bejártuk az egész gyári placcot, amit én már
egy kissé untam, úgyhogy próbáltam a szervezetem
minél effektívebb lehûtésére koncentrálni – szerencsé-
re ragyogó nyári napsütés és forró kánikula kísérte vé-
gig az egész hetünket. Az est leszálltával egy újabb fe-
lettébb magas mûvészeti értékkel bíró kulturális intéz-
ménybe battyogtunk el: az Öntöd-e? nevû kocsma pár
sarokra áll a gyártól, és a törzshelyünkké vált, olyany-
nyira, hogy a pultosnõvel, a híres-neves Ancsával rend-
kívül szoros viszonyt alakítottunk ki. A bázisra vissza-
térve várt minket az úgynevezett kommunizmus-
party, amelyben igazából semmi nem volt kommunis-
ta, sõt még szocialista sem, de mindenesetre nagyon vi-
dáman és hangosan zajlott.
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Kedden megesett az elsõ filmvetítés, a Jackie
Brownt játszották le nekünk. Szégyenteljesen beval-
lom, hogy a táborozók nagyrészével összesen körülbe-
lül hat percet láttunk belõle, ám ez nem meglepõ, te-
kintve, hogy ez a program eddig egyszer sem aratott
osztatlan sikert a szöveggyárosok körében. Ebéd után
Jenei László, a Mûút kritika-esszé rovatának szerkesz-
tõje a rövidprózáról és a novellákról mesélt nekünk,
majd privilégiumunkból hasznot húzva ellátogattunk a
gyár egyik óvóhelyére, amelyrõl igazából nem tudtam
meg, hogyan is nézhet ki, ugyanis vaksötétben kellett
hátakat tapogatva megtennünk az egész távot a pince-
helyiségben. Ezt követõen befutott az egyik legjobban
várt elõadónk, a nálunk méltán népszerû Ficsku Pál, a
maga vontatott, bolondos és borgõzös valójában. Ösz-
szegyûltünk a nagyteremben, és végignéztük, hogyan
lapít ki az NKA alkotó ösztöndíjas szerzõ egy gyanút-
lan darazsat Zöme szendvicsével az asztalon, miután
az megpróbált kárt tenni benne, hogy aztán ironikusan
elemezze a nõi test felépítését, összehasonlítva azt egy
sertésével (utalva egy nemrég publikált kötetre, amely-
ben társszerzõként szerepel, malacokról írt prózájával)
– ezt mi természetesen felettébb szórakoztatónak talál-
tuk. A továbbiakban a kézzel írt levelekre, smsekre és
emailekre jellemzõ fogalmazási és írásképi különbsé-
geket mutatta be egy adott szituációban. Ez kifejezet-
ten érdekesnek és interaktívnak bizonyult, mivel szöve-
geit velünk olvastatta fel párbeszédszerûen. Mivel nem
hagyhattuk, hogy az Öntöd-e? pótolhatatlan Ancsájá-
nak ottlétünk egyetlen estéjen is nélkülöznie kelljen
bennünket, szokásunkhoz híven újra betértünk hozzá,
számtalan patetikus vagy éppen kevésbé szenvedélyes
biliárdpartit lejátszva.

Harmadnap ugyancsak várt ránk egy film, a Blöff,
délutánra pedig megérkezett Gaborják Ádám, a József
Attila Kör elnöke Sopotnik Zoltán kortárs költõvel.
Elõbbi a test-motívumról tartott elõadást a modern kul-
túrában, utóbbi pedig egy kreatív írásra hajazó feladat-
tal készült. Egy általunk választott mû – legyen az film,
novella vagy videoklip, akármi – egy, számunkra emlé-
kezetes jelenetébõl kellett dialógust kreálnunk röviden
és szellemesen, úgy, hogy felbukkanjon benne egy vas-
gyári legenda is. A szerda estét pedig azért kell különö-
sen kiemelnem, mert ekkor derült ki, hogy a frissen
érettségizett táborozóinkat melyik felsõoktatási intéz-
ménybe vették fel, illetve azért, mert megfogadtuk,
hogy ettõl kezdve Ancsától csakis hozzá írt verssel ren-
delünk. Ígéretünket betartottuk, és ennek meg is lett az
eredménye: a pultosnõ olyannyira meghatódott a mû-
veinktõl, hogy kért egy negyedórás szünetet, majd visz-
szatérve elszavalta nekünk akkor és ott helyben költött,
saját versikéjét, amelyben azt ecsetelte, hogy ilyen sze-
retõ és baráti vendégköre még soha nem akadt. Szóval,
ilyen elõzményekkel indultunk neki az utolsó érdemi
napunknak. Délután találkoztunk a grafikus,
képregényrajzoló és illusztrátor Lakatos Istvánnal, a
Lencsilány és a Dobozváros meseregények szülõatyjá-
val. Feladatként elõször egy szöveg nélküli képregé-
nyek életre keltését szabta ki, aztán pedig egymástól
függetlenül alkotások képkockáiból saját sztori elkészí-
tését. Késõbb tiszteletüket tették a helyi slam poetry ve-
zetõ egyéniségei Barcsai László vezetésével, akik egy
élvezetes, dinamikus mûsorral startoltak, utána bele-
vontak minket is egy spontán slamversenybe. A ferge-
teges produkciók prezentálása után következett a késõ
éjszakába nyúló féktelen zenés mulatozás.
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Pénteken mindenki a vártnál korábban, kimerülteb-
ben ébredt, keserû arckifejezéssel, hiszen eljött az utol-
só nap reggele, amikor már csak órák választottak el
bennünket a hazautazástól. Elérhetõségek cseréjével,
csocsómecsekkel, ölelésekkel búcsúztunk egymástól
és a Vasgyártól. A kapu felé sétálva még egyszer hátra-
pillantottam, és a torkomban egy kis gombóccal hagy-
tam magam mögött az ódon tájat, amelyhez annyi em-
lék és érzelem fûz. Kimondatlanul is ígéretet tettünk:
jövõre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk.

A vonaton körömrágcsálva azon töprengtem, mi-
lyen nehezen fogok kibírni újabb 365 napot, amíg újra
találkozhatok a többiekkel. Szerencsére nem kellett
ennyit várnom; ugyanis augusztus elején megalakult a
Gömbhalmaz, ez az általunk is definiálatlan irodalmi
csoport a Facebookon. Új és régi táborozók közül egy-
aránt tizennégyen formáljuk, és lényegében nagyjából
hetente úgymond „kiposztoljuk” valamelyikünk egyik
alkotását az oldalra, hogy a rajongó nagyközönség elol-

vashassa, rágódhasson rajta, emészthesse. Abban a pil-
lanatban, hogy ezt a cikket írom, kezdeményezésünk
már 563 felhasználónak tetszik, amelyhez minden bi-
zonnyal köze van az október 16-án tartott elsõ közös,
budapesti felolvasóestünknek, amely a FÉLonline.hu
közremûködésével valósult meg. Az idei Szöveggyár tá-
bor tehát nem múlt el mindennemû nyom és eredmény
nélkül; Gömbhalmazként (is) törtetve tapossuk az utat
magunk elõtt, élünk, virulunk, írunk tovább.

2011-ben iskolánkból hárman jelentkeztünk
(Berencsik Boglárka, Szaniszló Csilla, Jakab Tamás) az
ELTE Bolyai Kollégiuma által meghirdetett országos
középiskolai természettudományos levelezõs verseny-
re, amelynek témáit a matematika, kémia, biológia,
földrajz és az informatika körébõl merítették. A verse-
nyen 2. helyezést értünk el, és egy nyári táborozást
nyertünk, errõl az elõzõ évkönyvben már beszámol-
tunk. A 2012/2013-as tanévben is felvettük a stafétát,
bár kisebb lelkesedéssel. Ennek ellenére ismét sikerült

bejutnunk a táborba, ami ez alkalommal Sopron köze-
lében került megrendezésre. Errõl szeretnénk most ír-
ni pár sort.

Egy egész csendesnek mondható erdei környezet-
ben töltöttük el a tábor négy napját, Sopron belvárosá-
tól kb. 20 perc buszútnyi távolságra. Az épület maga,
ahol laktunk nem volt túl elragadtató, de annál jobban
tetszett az, ami körülvett minket. Voltunk egész napos
túrán a közeli erdõben, amikor megbizonyosodhat-
tunk róla, mennyire szép helyen vagyunk. Egy kilátóba
is feltornásztuk magunkat, onnan meg aztán végképp
beláttuk a végtelennek tetszõ természetet. Megálltunk
számháborúzni is, ez jó darabig eltartott. De két olyan
este is volt, mikor kimentünk sétálni a sötét erdõbe.
Kellett a kiruccanás, mert napközben elõadásokat hall-
gattunk nagy serényen. Bár volt, amelyik alatt inkább a
szobában ücsörögtünk, vagy éppen aludtunk. Ezt nem
lett volna szabad, de a tábor szervezõi is fiatalok voltak
és megértõk. 

Voltak azonban olyan elõadások is, amikre még ma
is vissza-visszautalok, hiszen hasznos és érdekes dol-
gokat mondtak el. A verseny témáival, területeivel kap-
csolatos elõadásokat hallottunk. Nem feltétlen volt
mind tudományos, vagy tanító jellegû. Volt köztük él-
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Berencsik Boglárka, Jakab Tamás
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ménybeszámoló, saját kutatásról szóló, ill. amiben ne-
künk is aktívan részt kellett venni. Az egyetemi életrõl
is sok õszinte vallomást hallhattunk. 

Szabad foglalkozásként a legtöbben különféle tár-
sasjátékokkal szórakoztatták magukat és egymást. Mi
leginkább állandó zenével szolgáltunk napközben.
Vagy éppen bejártuk Sopron városát a havi tanulóbér-
let elõnyeit és a szervezõk engedékenységét kihasznál-
va. Talán ez volt a legizgalmasabb része az egész tábor-
nak. Ugyanis a városi élet felkutatása és az utcazenélés
során érdekes emberekkel beszélgettünk; akikkel any-
nyira nem ismertük meg egymást, épp csak egy kicsit
kapott mindenki a másikból, ahogy ennek ilyenkor len-
nie kell. A tábori közösségbõl sokakat már ismertünk

az elõzõ évbõl, de velük egyébként is könnyebb volt
kapcsolatba lépni, mint a soproniakkal.

A város maga viszont nagyon szép utcákat rejt ma-
gában, szerintem már csak ezért is megérte odautazni.
Különlegesen kellemes hangulata van, de egy teljesen
másik közegbe csöppen az ember, ha tapossa az óvá-
ros réges-régi macskaköves utcáit. Teljesen átérezheti a
légkör egyediségét, ha figyeli az épületeket, körbesza-
ladja a templomot, megpróbál minden ajtót kinyitni, és
minden egyes résen kíváncsian bekukkant.

A soproni tábor nagyon sok élményt és tapasztalatot
nyújtott, ami megszépíti az emlékezést. Másnak is aján-
lom, hogy bátran próbálja ki magát egy háromfõs csa-
patban, hiszen így életre szóló élményeket szerezhet.


