
Budaházy Csenge 

 

 

Mi fogott meg a latinban?  

 

Ez az egyik érettségi tárgyam, és ezért gondoltam, hogy megpróbálom a versenyt nincs mit 

veszteni alapon. Érettségin kell fordítani, és az OKTV-s feladat is elsősorban ilyen volt, 

úgyhogy ezzel sokat gyakorolhattam.  

 

Milyen nyelveken beszélsz a latinon kívül? Szeretnél újlatin nyelveket tanulni? 

 

Az első nyelvem a német volt, a második az olasz, és nemrég elkezdtem külön angolul 

tanulni. Ismeretlen szövegekben a szavak alakja valamire enged következtetni, de ettől 

függetlenül elég nehéz megtanulni a szavak szótári alakját. Egyelőre nem szeretnék más 

újlatin nyelvvel foglalkozni, inkább csak később, ha lesz rá kapacitásom.  

 

Van valami módszered/kabalád stressz ellen?  

 

Nincs, nem szoktam nagyon izgulni. Ezen nem múlik semmi. Úgy gondolom, nem kellenek 

kabalák, csak le kell ülni, meg kell tanulni az anyagot, aztán vagy sikerül, vagy nem. 

Mondjuk úgy, hogy bízom abban, hogy jók lesznek a kérdések.  

 

Ki a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Nagy Judit tanárnő segített a felkészülésben. Mindent azonnal kijavított, vállalta a kedvünkért 

a héten az ötödik nulladik óráját. Ha valamit nem értettünk, akár negyedjére is elmagyarázta. 

De szerintem mindenki ismeri… 

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Nagy Judit tanárnőtől tudtam meg. Szünetben a folyosón ültem, odajött, és akkor mondta, 

hogy Csenge, képzeld, bejutottál a következő fordulóba. Nem számítottam rá, mert alapvetően 

idősebbek indulnak nálam, akik jóval gyakorlottabbak. Először el se hittem, aztán 

felugrottam, és csak vigyorogtam.  

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni?  

 

Mivel a latin egy tölteléktárgy, ezért szórakozásként fogtam fel. Ez lehet egy tanács, nem? De 

mindenképp plusz töltetet adhat, ha bekerülsz, és tudod, hogy meg tudod csinálni. 

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő?  

 

A fogadtatás nagyon tetszett, még egy eleségcsomagot és egy jutalomkönyvet is kaptunk. 

Ebben az ókori történelem olyan jeles személyéről van szó, aki szinte ismeretlen, valamiért 

nem szokták annyira idézni, pedig megérdemelné. A többiek, akik bejutottak a döntőbe, 

szerintem már „öreg rókáknak” számítottak. Szerintem nekem nem sikerült annyira jól, szóval 

meghagyom az esélyt a többieknek, akiknek szükségük van a pontokra a felvételihez. 

 



Milyen érzés, hogy egyedüli tizedikesként lettél döntős a Batyiból?  

 

Borzasztóan büszke vagyok magamra, még ha ez kicsit öntelten is hangzik. Más versenyeken 

nem szoktam szerepelni, szóval nagyon örülök, amiért a latinnal bejutottam. Ez 

mindenképpen jót tett az önbecsülésemnek. Pénteken nulladikban mindnyájan - akik latinból 

továbbjutottak – leültünk, és ugyanazt a feladatlapot kellett kitöltenünk. Tehát nem volt 

semmi megkülönböztetés, vagy ilyesmi. Nagy Judit tanárnő (volt) mindnyájunk segítője és 

támasza. 

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Alapvetően hazamegyek, és vagy alszom, vagy olvasok. A hétvégéket a barátaimmal, a 

családommal töltöm.  

 

Pár hete a BKTN keretein belül megrendezésre került a Láthatatlan színház. Ha jól 

tudom, te is részt vettél a szervezésben.  

 

A láthatatlan színház igazából egy keresztyén dolog, mi csak tovább visszük a hagyományt. A 

szervezés úgy nézett ki, hogy egy barátnőnk Debrecenből felutazott hozzánk, és betanította 

nekünk ezt a darabot. Bár igazából nem is színdarab, mi csak impulzusokat adtunk elő. Mi 

voltunk a révészek, a résztvevő diákok pedig a vándorok. Ha egy vándor látta volna, hogy mi 

zajlik a háttérben, biztosan nagyon csodálkozott volna. 

 

Általában mit reagáltak az emberek?  

 

Akkor másodszor mutattuk be ezt a színházat. Először vasárnap, a gyülekezetünkben 

csináltuk, akkor nagyon felemelő volt, és kíváncsi voltam, hogy reagálnak rá az emberek. 

Révészként nem annyira éreztem át a lelki súlyát, mert nem mentem végig a pályán. Vasárnap 

még kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, aztán kedden, mire ideértünk, kicsit csökkent a 

lelkesedés. Nagyon sokan bejelentkeztek, tehát nagyon sokáig tartott. Ti egyszer végig 

mentetek rajta, és élveztétek, de mi, ahányszor új ember érkezett, ugyanazt a szöveget 

olvastuk fel, ami egy idő után egyhangú lett. Ennek ellenére nagyon jól szórakoztunk. Sok 

vándor végig nevetett, még akkor is, amikor épp eltemettük őket, és a koporsót szögeltük. 

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Jelenleg az egyetlen tervem az, hogy kellene töriből vizsgázni, meg latinból érettségizni, és 

olaszból sem ártana valamit felmutatni... Az érettségi nekem még viszonylag messze van, de 

azért mégis csak komoly dolog, szóval arra is szeretnék majd minél jobban felkészülni.  


