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Miért a magyar magyarral indultál az OKTV-n?  

 

Nagyjából csak ehhez értek. (nevet) Úgy érzem, édesapám esti meséi ide futottak ki, hogy ez 

érdekel, ez mozgat meg. Egyre inkább azt gondolom, hogy az irodalom borzasztóan fontos – 

még ha nem is emelném ki a többi tudomány, tantárgy sorából –, és ha valaki azt gondolja, 

hogy ez egy magolós tantárgy, és semmi értelme, az nagyon szegény ember lehet szerintem.  

 

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

 

Fontos, hogy szeresd az adott tantárgyat, és legyél tisztában a verseny követelményeivel, mert 

lehet, hogy a tanárodnak nem feltétlenül lesz rád annyi ideje, meg energiája, ami teljesen 

érthető. Én például nem vittem magammal a második fordulóra a regényeket, amelyekből az 

esszét írtuk, pedig lehetett volna őket használni. Szerintem az a jó az OKTV-ben, hogy 

önállóságra nevel. Tavaly nyelvtanból is indultam, és a versenyt megelőző hónapban minden 

nap csináltam egy feladatsort, és mindig magamnak ellenőriztem.  

 

Mi volt az első reakciód, amikor megtudtad, hogy bejutottál a döntőbe?  

 

Meglepődtem, mert úgy éreztem, közel sem fektettem bele annyi energiát, mint a tavalyi 

versenybe. Sőt, nagyon élveztem a felkészülést, mert a regények elemzéseit olvasni olyan 

volt, mintha csak a barátaimmal beszélgetnék róluk.  

 

Ki, és hogyan segítette a felkészülést?  

 

Hajdú Ágnes tanárnő volt az, aki hajlandó volt foglalkozni egyedül velem péntekenként 

nulladik órában, pedig egyikünknek sem volt első órája aznap. Ezt még hozzáfűzném az 

OKTV-hez, hogy az is benne van, hogy az ember hajlandó legyen felkelni akár reggel hatkor, 

vagy korábban. Az első forduló egy tesztfeladatsorból állt, így arra készültünk, utána pedig 

tulajdonképpen csak dumálgattunk a tanárnővel, vagy éppen lelkiztünk a regények, elemzések 

által felvetett kérdésekről. Itt az volt a fontos, hogy gondolatokban legyek ott, és minél több 

aspektusból megvizsgáljuk a műveket. A második forduló előtt még gyakorlásnak írtam 

néhány esszét.  

 

Milyen volt a döntő?  

 

Disszertációvédés-szerűen zajlott, a második fordulóban írt esszém egyes elemeit kellett 

alátámasztanom. Nem éreztem jól magam közben, miután távoztam, sokáig álltam még 

fintorogva a villamosmegállóban. Ismét rájöttem, hogy nagyon nem szeretek versenyezni.  

 

Gondolom, magyar fakton nagyon sok kötelezőt kaptok. Ezek mellett mennyi időd jut 

saját szórakozásra olvasni? 

 

Nemrég egy olyan időszakom ért véget, amikor nem nagyon szerettem olvasni. Sajnos nem 

vagyok valami kitartó; ha egy regénynek az első pár fejezete, vagy oldala nem fog meg, akkor 

egyszerűen nem vagyok képes tovább olvasni. Ezért is kezdtem el a versek és a novellák felé 



orientálódni, mert rövidebbek. Lassan a nyugatosokon is túl vagyunk, és a huszadik századi 

irodalomból egyre több olyan olvasmányunk van, amit jobban élvezünk, és egyébként is el 

akartam volna olvasni. Az érettségi miatt meg van kötve a kezem, meg az időm is, de nagyon 

hosszú listám van arról, hogy mit szeretnék elolvasni. Ilyen például Thomas Manntól a József 

és testvérei, vagy Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regény folyama. És mivel az 

OKTV-n Szabó Magdával foglalkoztam, a készülés közben azt is éreztem, hogy jó volna tőle 

mindent elolvasni az életem során.  

 

Mi a kedvenc könyved?  

 

Gyerekként Janikovszky Éva művei – bár őt most is nagyon szeretem. Kamaszkorom 

legintenzívebb olvasmányélménye Az éhezők viadala volt, Örkény Egyperceseit volt a 

legjobb a buszon olvasni, a Radnóti összes okozta eddig a legnagyobb gyönyört. Ibsen 

Vadkacsája után hetekig nem tértem magamhoz, azt hiszem, az tette rám az egyik legmélyebb 

hatást. Úgy érzem, Kosztolányi prózájával szintén jóban leszek.  

 

Milyen hobbijaid vannak még?  

 

Nem tudom, ez mennyire valódi hobbi, de nagyon szeretek zenét hallgatni, és közben bámulni 

magam elé, hihetetlenül sok időt töltök ezzel. (nevet) De ha már zene, akkor fuvolázok, a 

szerelem újra fellángolt köztünk. Nagyon szeretem az élőzenét, és a feltörekvő magyar 

underground zenekarokat is, ezért gyakran látogatom a koncertjeiket. Szoktam cikkeket is 

olvasni különböző közéleti és szociális témákban, szeretek informálódni. Van egy 

képzőművészeti vonalam is, szeretem megvalósítani azokat a dolgokat, amik a fejemben 

vannak: általában ékszereket és ruhákat tervezek, amiknek aztán a felét nem is hordom… És 

hát persze ott van a színház. 

 

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

 

Azt hiszem, a legszívesebben féktelenül rombolnék egy bevásárlóközpontban egyedül, 

éjszaka.  

 

Mi a legemlékezetesebb élményed az elmúlt nyolc évből?  

 

Sokszor úgy tűnhet, hogy a diákok és a tanárok egymás ellen feszülnek. Ezt egy nagyon jó 

élmény cáfolta meg, amikor tavaly előtt tartottak egy kockás inges demonstrációt. Olvastam 

erről, de nem tudtam, hogy ebben az iskolánk is részt vesz. Egyszer csak álltam a folyosón, és 

észrevettem, hogy mennyi tanár jött kockás ingben. Nagyon szeretem, hogy így kiálltak 

értünk, meg nyilván magukért is, és így össze tudtunk fogni.  

 

Te vagy a Last days of BKG nevű Instagram-oldal szerkesztője. Lehet már tudni, mi lesz 

az oldal sorsa, miután elballag az évfolyam?  

 

Ez igazából tőletek függ. Úgy tervezem, hogy lesz utódom, de erről majd az oldalon lehet 

bővebb tartalmakat találni. 

 

Mit üzennél azoknak, akik most kezdik a gimit?  

 

Sok kitartás kell hozzá, mert egy viszonylag nehéz iskola. Emellett viszont legyenek készek 

arra, hogy ők határozzák meg, mi a fontos, és mi az, ami nem. Az ő tanulmányaikról, 



tehetségükről, idejükről beszélünk. Csak akkor feleljenek meg minden követelménynek, ha 

tényleg meg akarnak, és minden érdekli őket. Szerintem el szabad hanyagolni azt, ami 

kevésbé mozgat meg minket, de csak akkor, ha az így felszabadult erőforrásokat belefektetjük 

abba, ami viszont foglalkoztat. Próbáljanak meg nem úgy felnőni ebben az öt, vagy nyolc 

évben, hogy a végén fásult emberek legyenek. Érezzenek rá, hogy ők irányítják a 

tanulmányaikat, egyedül az ő felelősségük, hogy mit hoznak ki a lehetőségeikből.  

 

Mik a terveid a jövőre?  

 

Szegedre szeretnék menni pszichológiát hallgatni, az érettséginek is ez a célja. Megtanultam, 

hogy a következő lépésnél nem tervezek nagyon tovább, mert elég, ha rábízom magam 

Istenre, mert ő reményteljes jövőt ad nekem. Ez a tudat megnyugtat, hogy mindig csak a 

következő lépésre fókuszáljak. Ettől sokkal hatékonyabbnak érzem magam annál, mintha az 

egész életemre kéne figyelnem egyszerre.  

 


