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Előszó 

Úr ír. Ez a mondat állt a múlt századok elsős ol-
vasókönyveiben. Gondoljunk bele, mi mindenről 
árulkodik ez a mondat! Mivel nem minden férfit 
neveztek úrnak, utalt a társadalmi rétegre, azután 
arra, hogy elsősorban férfiakhoz kötötték ezt a 
tevékenységet. Ha a tisztelt Olvasó belelapoz ebbe 
a könyvbe, láthatja, hogy a Könyves Kálmán Gim-
náziumban lányok és fiúk egyaránt tehetséggel 
fognak az íráshoz. 

 
A betűvetés elsajátítása után mindannyian 

írunk. Írunk házi feladatot, levelet, csekket, kér-
vényt, önéletrajzot, írunk ceruzával, tollal, számí-
tógépen, írunk kötelezően és szabadon, magunk-
nak és másoknak. És vannak, akik a szívük-lelkük 
teljes melegével mutatják meg nekünk, milyen a 
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Dr. Baranyi Beatrix 

Színházba járni jó 

Színházba járni jó. Varázslat. Mindig. A szo-
kottnál is nagyobb izgalommal készültem az Ör-
kény Színház Mácsai Pál által rendezett Anyám 
tyúkja című előadására. Versek? Egész este? Az 
egész társulat a színpadon? És csak mondják, 
mondják? Persze volt már hasonló itt, de akkor 
Örkény egypercesei hangzottak el. Sok vidámság-
gal. Most pedig a magyar irodalom legnagyobbjai-
nak legnagyobb versei… Az irodalmi kánon 
gyöngyszemei. Szinte valamennyi tananyag. Köte-
lező. Hogy lesz ez? Hát nagyon jól lett. 

A színpad a magyar építészeti hagyomány emb-
lematikus képével fogad: parasztház tornáca, ud-
vara, lócák, székek, padok. Már hagyományosan 
élő zene (Kákonyi Árpád, Matkó Tamás). A keretet 
Weöres Sándor adja – ki más? – nyitányként az 
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egész társulat mondja, súgja a Varázslat című ver-
set (Csiribiri). És aztán jönnek sorban: Ady Endre, 
Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, Ber-
zsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Dzsida Je-
nő, Füst Milán, Heltai Jenő, Jékely Zoltán, József 
Attila, Juhász Gyula, Kálnoky László, Karinthy 
Frigyes, Kazinczy Ferenc, Kosztolányi Dezső, Köl-
csey Ferenc, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, 
Orbán Ottó, Petőfi Sándor, Petri György, Pilinszky 
János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, 
Tóth Árpád, Vörösmarty Mihály, Zelk Zoltán. 

Mi meg csak hallgatjuk a verseket, ahogyan 
nem hallhatjuk soha irodalom órán (mert ott min-
dig egy kicsit patetikus, mert az kötelező, mert az… 
más), ahogyan nem halljuk máskor, ahogyan a szö-
veg mondja-mondatja magát. És megszólítanak! A 
reménytelen Reményhez. Az elmondhatatlanul 
nehéz szövegű Fekete ország. Rácsodálkozunk, 
hogy a Hogy Júliára talála… az lehet, egészen más 
érzést közöl, mint eddig hittük, hogy… az Altató 
olyan, hogy tényleg elalszik anyuka, a Mondd, mit 
érlel ma, itt és most, a mi kérdéseinket sorolja, a 
Négyökrös szekér humoros és pajzán, az 1956 pe-
dig fityiszt mutat. Sorolhatnám még. Az este meg-
határozó és örökké feledhetetlen élménye a Szózat 
volt. Ült Csuja Imre a tornác előtt a kispadon, fogta 
Kerekes Éva kezét és elmondta. Elmesélte. A ma-
gyarság történetét. A mi történetünket. A mi ma-
gyarságunkat. És tudtam: hiába késztetés, parancs, 
ostoba szóösszetételek – EZ az enyém. Senki és 



 

Tartalom 

DR. BARANYI BEATRIX ................................... 8 

Színházba járni jó ............................................................................ 8 

HAJÓS ÁRON 10.C ........................................ 34 

Kis fekete ház áll… ......................................................................... 34 

KONCZERT KLAUDIA 12.B ............................ 36 

Szól a zene, lassú, kecses….......................................................... 36 

Tizenévesek világa ........................................................................ 38 

Parainesis Diáktársaimhoz ....................................................... 39 

FÜLÖP RÓBERT 7.D ...................................... 41 

Összetartozás ................................................................................. 41 

GUBA MÁRTA 10.A ....................................... 43 

Sosem akartam állat lenni .......................................................... 43 

FEHÉR ZSÓFIA 10.A ..................................... 49 

Kezdet ...............................................................................................49 

TÁCSI GÁBOR 11.C ....................................... 50 

Egy becsületes, komoly szándékú férfiú szerelmi 
vallomása ......................................................................................... 50 

Extázis .............................................................................................. 51 

Álmaim ............................................................................................. 52 

A hiányodról.................................................................................... 53 

CSÁNYI PETRA 10.C ..................................... 54 

Dobog még ....................................................................................... 54 

Egy szerelmes vers........................................................................ 55 

MESZRETOV ADALBERTINA 10.B ................ 57 

Olive Specter .................................................................................. 57 


