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Mi fogott meg ebben a tantárgyban? 

 

Egyrészt a családom révén kezdtem el, mert apukám rengeteget olvasott, és nagyon biztatott 

erre. A tanáromat is nagyon szeretem. Egész kiskorom óta sok verset olvastam, ami szintén 

motivált. 

 

A sok kötelező mellett jut időd saját élvezetre olvasni?  

 

Igen, szerintem jut. Nagyon szeretek olvasni, szóval abszolút belefér.  

 

 

Mikor kezdtél érdeklődni az irodalom iránt?  

 

Szerintem tizedik körül. Akkor olvastam Kafkát, Victor Hugót, meg rengeteg mást is. Akkor 

nagyon benne voltam a dolgokban. Azelőtt is nagyon érdekelt, de volt egy időszakom, amikor 

tényleg rengeteget olvastam. Tehát hazaértem, elkezdtem olvasni, és este lett, mire 

befejeztem. Gelencsérné tanárnő is nagyon sokat segített, és az OKTV-t is szeretem csinálni, 

annak ellenére, hogy rengeteg a munka vele. Úgyhogy örülök, hogy megtaláltam azt a dolgot, 

ami igazán érdekel.  

 

Ki a kedvenc költőd, vagy íród?  

 

Ez jó kérdés, mert több is van… Költők közül Pilinszky Jánost, József Attilát, és Szabó 

Lőrincet szeretem nagyon, írók közül pedig Kafkát, Victor Hugót, és Kurt Vonnegutot. 

 

Mi a kedvenc versed, vagy könyved?  

 

A kedvenc könyvem Victor Hugótól A nyomorultak. József Attila összes versét szeretem 

igazából, meg Pilinszkynek van egy-két nagyon jó verse, amiket szeretek. Bár szerintem 

mindenkinek vannak jó versei, nem lehet így egyet kiemelni, ami a kedvencem lenne.  

 

Tudnál idézni egy versből, amit szeretsz?  

 

Pilinszkynek van egy verse, az Átváltozás.  

 

„ Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 

   Csúf, de te gyönyörűnek találtál.  

   Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 

    Halandóból így lettem halhatatlan.” 

 

Ez nagy kedvencem, de például József Attilának is rengeteg verse van, amiből szinte 

bármilyen elemet, ha kiemelsz, az zseniális lesz.  

 

 

 



Van valami módszered/kabalád a stressz elűzésére?  

 

Soktam meditálni, barátokkal este sörözök – de természetesen csak pénteken  - és amikor 

tehetem, sportolok. Meg alapból nekem az irodalom stresszoldóként hat, tehát bármennyit 

tudok vele foglalkozni, amíg el nem fáradok.  

 

Ki a felkészítő tanárod, és miben segített?  

 

Gelencsérné tanárnő, és rengeteg mindenben segített. Forrásokat, szakirodalmat hozott 

nekem, a választott témával kapcsolatban filmeket javasolt, amiket ő is megnézett. Ezekről 

tudtunk közvetlenül, ugyanakkor elmélyülten konzultálni, aminek köszönhetően széles 

rálátásom lett a megtanulandó anyagra. Motivált továbbá, hogy ő is rendkívül lelkes volt, 

illetve nem egyszer órákon keresztül a szabadidejét áldozta arra, hogy összeüljünk egy 

keveset beszélgetni.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Már nem emlékszem, hogy pontosan mikor tudtam meg, de Gelencsérné tanárnő mondta el. 

Először azt mondta, hogy nem sikerült, és akkor fogtam a fejem, de aztán elárulta, hogy csak 

szívatott, és igazából bejutottam. Nagyon nagy volt a boldogság, ő is mondta, hogy 

hihetetlenül feldobta ez a dolog, és most nagyon ráfekszünk, és csináljuk tovább. A szüleim is 

nagyon örültek a hírnek.  

 

Mit tanácsolsz azoknak, akik a későbbiekben szeretnének indulni az OKTV-n?  

 

Olvassanak rengeteget, és érdemes a versekkel is foglalkozniuk. Ha érdekli őket az irodalom, 

akkor csinálják, ha meg nem, akkor keressenek valami mást, amiben megtalálják a 

boldogságot.  

 

Milyen volt a döntő? Hogy érzed, hogy sikerült?  

 

Annak ellenére, hogy gyakorlatilag tét nélküli volt a döntő, nagyon izgultam, az előző éjszaka 

egy percet sem sikerült aludnom. Sorszámot kellett húznunk, mikor megérkeztünk a 

helyszínre, és reménykedtem benne, hogy hamar túl lehetek rajta. Ez persze nem sikerült, a 

végére kerültem. A feleletig eléggé ideges voltam, viszont amikor leültem a nyolc tagú zsűri 

elé, ez egyből elmúlt. Amit kérdeztek, arra tudtam válaszolni, összességében jónak érzem és 

nagyon remélem, hogy előrébb sikerül kerülni, mondjuk a legjobb tízbe. 

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Alapvetően a központi hobbim az irodalom, de még a barátaimmal is szeretek elmenni ide-

oda. Amikor tehetem, eljárok kondizni. Mostanában kevés idő jutott rá a verseny miatt, de 

nem sajnálom egyáltalán. Futni is szoktam, de inkább csak kikapcsolódás szinten.  

 

Lassan nyolc éve, hogy a suliba jársz. Mi volt a legemlékezetesebb élményed ebből az 

időszakból?  

 

A prágai és az erdélyi kirándulás maradandó hatással volt rám, és szerintem az egész osztályra 

is. Jó érzés volt, hogy olyan sokat voltunk együtt. Szép helyeket láttunk, jól éreztük 

magunkat, és kellemes hangulatban telt az a pár nap.  



 

A keringő előtti osztályvideótokból kiderült, hogy Bulcsú a beceneved. Mesélnél erről 

egy kicsit?  

 

Igen, a Bulcsú nem hivatalosan a harmadik nevem. Nem használom, de az osztályon belül 

mindenki tudja, hogy így hívnak, és ezzel szoktak viccelődni, meg szívatni. De nincs ezzel 

probléma, inkább csak ilyen vicces dolog. Meg az is érdekes, hogy így a monogramom KGB 

lett.  

 

Mik a terveid a jövőre nézve?  

 

Valószínűleg a magyarral fogok továbbmenni, emellett még a pszichológia és a történelem is 

érdekel. Érdeklődési szinten vannak terveim, de még nem tudom, hogy mi szeretnék lenni. Az 

majd még a későbbiek folyamán fog kialakulni, remélem.  

 

  


