
Komenda Dorottya  

 
Miért pont magyarral és latinnal indultál?  

 

Latinból már volt egy sikerélményem, az érettségi, ami egész jól sikerült. Gondoltam 

folytatom. Akkor még esélyes volt, hogy szükséges legyen a továbbtanulásomhoz, mert jogra 

szerettem volna menni. A magyar pedig az a tantárgy, amit a legközelebb érzek magamhoz, és 

ez is jó lesz a továbbtanuláshoz.  

 

Szerinted mire van szükség ahhoz, hogy indulj az OKTV-n?  

 

Legfőképp kitartásra. Gondolom, mindenki ezt válaszolja, de tényleg ez az igazság. Az is 

nagyon fontos, hogy a tűrőképességed megfelelő legyen. (nevet) Nyilván kell hozzá 

háttértudás is, de ez felkészüléssel megszerezhető.  

 

Hogy tudtad meg, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Gelencsérné tanárnő berohant a németóránkra, de éppen nem voltam itt, úgyhogy a lányok 

hívtak fel, hogy bent vagyunk. Ezért egyébként nem kellett vizsgáznom magyarból. A latinnál 

meg jött Nagy Judit tanárnő, és lelkendezve elmesélte, hogy bejutottunk.  

 

Ki, és hogyan segítette a felkészülésedet?  

 

A felkészítő tanáraim, latinból Nagy Judit tanárnő, magyarból Gelencsérné Tanárnő. Néhány 

barátom is elolvasta a pályamunkámat, és próbáltak ötleteket adni hozzá. A nyelvtan OKTV-

nél készítettem egy felmérést, amit sok iskolatárs kitöltött. Az is nagy segítség volt. 

Gelencsérné tanárnő igen sokat éjszakázott miattunk, és igyekezett rengeteg anyagot 

összegyűjteni, amire nekem nem volt időm. Latinból tanárnő rengeteg fordítást javított 

nekem, ami nagyon időigényes. Úgyhogy itt üldögéltünk nulladikokban latinnal, 

délutánonként a magyarral, úgyhogy nekik is ugyanolyan megterhelő volt, mint nekem.  

 

Hogy érzed, hogy sikerült a döntő? 

 

16. lettem, aminek nagyon örülök, mert ez 50 pontot jelent. Ami a döntőt illeti: borzalmasan 

izgultam. Reggel kilenctől volt regisztráció, és kb. délután ötig tartott az egész döntő (szóbeli 

volt). Kihúztam a legutolsó számot, szóval én voltam az utolsó vizsgázó. Végigizgultam egy 

teljes napot. Másnap izomlázam volt, szerintem az egész napos remegéstől. :D 

De jó élmény volt, inkább partnerként, mint versenyzőként kezeltek minket, egész oldott volt 

a hangulat. Kérdéseket tettek fel a pályamunkával kapcsolatban, lényegében ebből állt a 

döntő. Összességében elégedett vagyok, és jó emlékként maradt meg az utolsó forduló.  

 

Sajnos a latin döntő nem sikerült jól. Az első és második fordulóban szerintem jól 

teljesítettem, a döntőben ez valahogy nem sikerült. Ennek ellenére nem vagyok elkeseredve, 

persze jó lett volna előrébb végezni, de összességében örülök, hogy idáig eljutottam. 

 

 



Latinból már leérettségiztél. Mi motivált abban, hogy tovább folytasd?  

 

Egyrészt a továbbtanulás, mert mint mondtam, akkor még képben volt a jog. Meg igazából 

nagyon szeretek fordítani, ami azért érdekes, mert nagyon sokan ezt nem szeretik. A latin 

érettséginek ez teszi ki a nagy részét, és sokan ebbe buknak bele, viszont nekem a kis szívem 

csücske, mert kapcsolatba hozható a magyarral is.  

 

Mi a kedvenc könyved/versed?  

 

A kedvenc versem Erdős Virágtól az Én vétkem. A kedvenc könyvem pedig Orwelltől az 

1984, ha pedig kevésbé elkeserítő és megrázó könyvet kell mondani, akkor az Elfújta a szél.  

 

A nyelvtanra készített pályamunkádban arra kérted a diákokat, hogy az angolból átvett 

szavakra találjanak ki egy magyar megfelelőt. Hogy jött ez az ötlet? Mi volt a 

legötletesebb válasz, amit kaptál?  

 

Három lehetőség volt felsorolva, és lányként a divat témáját éreztem közelállónak. 

Mindenképpen valami olyat akartam írni, amiből nyelvi szempontból is kihozható valami 

aktuális. A másik lehetőség az archaikus imádságok voltak, amiből szerintem nem sok 

hozható ki. Arany Jánosról is lehetett írni, akiről nemrég csináltuk a termet. Egy pár hetes 

éjszakázáson voltam túl miatta, úgyhogy őt inkább elvetettem. A kérdőívre sok humoros 

válasz érkezett, amiket bele is írtam a pályamunkámba, például valaki a push-up melltartóra 

azt írta, hogy zsákbamacska, meg a szűk nadrágra a bolhasikítót.  

 

Milyen hobbijaid vannak?  

 

Mostanában kevesebb időm jut sportolásra, ha tehetem, inkább a családommal, a barátommal 

és a barátaimmal töltöm az időm. Meg szeretek olvasni és utazni.  

 

Ha lenne egy napod szabályoktól/pénztől/időtől/távolságtól függetlenül, mivel töltenéd?  

 

Ha nem alvással, akkor utazással valahová, ami jó messze van innen. Ha feltételezzük, hogy 

tényleg végtelen időm van, akkor jó sok helyre elmennék, ha nem feltételezünk ilyesmit, 

akkor valami meleg helyre, ahol csak aludni kell, meg fürdeni. (nevet) A családommal és a 

barátaimmal is sok időt töltenék.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed a gimiből?  

 

Az idei évnyitó. Ez volt az első alkalom, amikor már mind a három kistestvérem ott volt, mint 

a Batthyány új növendéke.  

 

Mit üzennél azoknak, akik most kezdik a gimit?  

 

Mindenképp vegyenek részt versenyeken, de ne vállalják túl magukat. Sok kitartást kívánok 

nekik!  

 

Mik a terveid a jövőre?  

 

Még elég bizonytalan. A marketingtől kezdve a pszichológiáig mindenféle felmerült. Persze 

szeretnék egyetemre menni, és minél kreatívabb munkát vállalni később. Mindenképpen 

Budapesten szeretnék tanulni, mert nem szeretnék nagyon vidékre költözni. Egyelőre az 

ELTE és a Corvinus vannak az első helyen.  


