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Bevezetı 
 
 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 10-én hozott határozata 
alapján a hosszú évtizedek óta Rózsa Ferenc Gimnázium nevet viselı intézményt — 
új nevet adva neki — Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumnak nevezik ezután. 
Így az a sajátos helyzet adódott, hogy az 1980-ig rendre évente megjelenı iskolai év-
könyvek hosszú sorának újraindítására úgy kerül sor, hogy az intézmény történetének 
Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium nevő korszaka mindössze egy évig tartott. 
Így a „Rózsának” ez lett az utolsó évkönyve, amelyet szívesen ajánlok figyelmébe 
mindenkinek. Szándékunk az, hogy az évkönyvek kiadását folytatjuk, de ez már az új 
név alatt történhet csak. Itt szeretném megköszönni Pete István tanár úrnak, a Rózsa 
Ferenc Gimnázium Szülık-Öregdiákok Alapítványa kuratóriumi titkárának az év-
könyvért végzett munkáját, amelynek folytatására a jövıben is számítunk. 

Az egykori rózsások (akikhez magam is tartozom) és a mai „rózsás” diákok életé-
ben is fontos pillanathoz érkeztünk, hisz a mindannyiunk számára megszokott és 
szeretett ”Rózsa” elnevezés tovább élı intézménynévként nem lesz használható. 
Ugyanakkor az is biztos, hogy még eltart egy ideig, amíg az új név megszokottá válik 
számunkra, az intézmény dolgozói számára is. Az is biztos, hogy hagyományaink 
nem veszhetnek el. Ezeket ıriznünk kell és ırizni is fogjuk! 

 

Komáromi István 

igazgató 
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Rózsa Ferenc Gimnázium — 

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

 

Az intézmény nevérıl 
A Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Békéscsaba város egyik legjelentısebb középfokú oktatá-

si intézménye. A város és a megye egyik leghíresebb és legismertebb gimnáziuma. A megyeszékhely 
iskolái közül a legrégebbi múltra tekint vissza. Ennek megfelelıen sokan választják elsıként ezt az 
iskolát a középiskolák közül. Diákjai hagyományosan jól szerepelnek a tanulmányi és sportversenye-
ken, igen erıs a közösségi szellem.  

Ezt a nevét 1950-ben kapta, de a rendszerváltás után napirendre került a névváltás lehetısége Rózsa 
Ferenc múltja miatt. Több verzió merült fel az idık során. Az egyik szerint Rákóczi Ferencre, a másik 
szerint Andrássy Gyulára, kívánta átnevezni a fenntartó. Rákóczi esetében megmaradhatott volna a 
hagyományos rövidítés: RFG. Andrássy neve mellett szólt, hogy az azonos nevő út mellett fekszik, 
hogy nincs másik ilyen nevő gimnázium Magyarországon és hogy egy kiemelkedı történelmi személyi-
ségrıl van szó. 

Felmerült a Rózsa Gimnázium és Kollégium elnevezés is hisz „Rózsa”-ként emlegette mindenki. Az 
intézmény nevét végül 2008. július 10-tıl a fenntartó önkormányzat Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégiumra változtatta meg. 

Az átköltözésrıl 
A Rózsa Ferenc Gimnázium 1994-ben költözött a mostani, új helyére, a békéscsabai Nagy-Sándor 

József laktanyából átalakított iskolába, mely Békéscsabán az Andrássy út 56. alatt található. Imponáló-
an rövid idı alatt, alig 3 év alatt készült el, amely elsısorban a BÁÉV Rt. szakértelmét dicséri. Erre 
azért volt szükség, mert idıközben — a rendszerváltásnak köszönhetıen — az evangélikus egyház 
visszakapta az eredeti épületét, ahol evangélikus gimnáziumot kívánt mőködtetni, s ezért szükségessé 
vált a „Rózsának” új helyet keresni. Az egykori laktanya két szimmetrikus, épülete közé építettek egy 
modern aulát, amit függıfolyosókkal kapcsoltak a meglévı két épületszárnyhoz. 

Ezután fokozatosan, 1995-ben, ill. 96-ban adták át az azóta már az intézménybe integrált Deák Fe-
renc Kollégiumot. Közben átadásra kerültek a sportpályák, a tornaterem, az ebédlı és a Mladonyiczky-
terem is. A legutolsó munkákat már az ezredforduló után végezték; és lebontották a megmaradt egy-
kori honvédségi épületeket. Az intézmény igen jól felszerelt, modern, megfelel a mai elvárásoknak. 

Az intézmény jelenérıl 
Épülete az egyik legfiatalabb és legkorszerőbb iskolaépület Békéscsabán, melyben igen jó hírnevő, 

jól felkészült, magasan képzett tanárok alkotják a tanári gárdát, így a színvonalas oktatás biztosítva van. 
2005-ben ünnepelte az intézmény fennállásának 150. évfordulóját, amikor is méltó ünnepség kereté-
ben emlékeztek a nagyszerő alapítókra. 

Az intézményben tanuló diákok létszáma 650 és 670 között ingadozik az évfolyamonkénti 5 osztály 
és a 30-35 közötti osztálylétszámok miatt. — A tényleges intézményi létszám a kollégisták miatt ennél 
is magasabb. 

A Rózsában hagyományosan igen sokrétő képzést biztosítottak mindig is, nagy hangsúlyt fektetve a 
minıségi képzésre. Bár az évek folyamán sokat változott a képzés szerkezete, az mindig próbált lépést 
tartani a változó körülményekkel. Diákjai általában igen jól szerepelnek a természettudományi verse-
nyeken (biológia, kémai, földrajz), de szép sikereket érnek el matematikából, magyarból és idegen 
nyelvekbıl is. 2000-ben indultak be az úgynevezett „eurofakt”-osztályok, amelyek emelt szintő 
idegennyelv-oktatást biztosítanak, három világnyelvet is oktatva. (angol, német, francia). 2004-ben 
indultak el a nyelvi elıkészítı osztályok, amelyek a hagyománytól eltérıen öt évfolyamosok. 

A Rózsa Ferenc Gimnáziumban végzett diákok létszáma már átlépte a bővös 10.000-es határt. 

A kollégiumról 
Az intézményhez tartozó kollégium két részbıl áll, egy és egy leány-és egy fiúkollégiumból. Ezek az 

épületek a gimnázium udvarán találhatók, egymással szemben; kinézetükbe és elrendezésükben hason-
lóak. A diákszállásokon nemcsak az iskola tanulói laknak, hanem más intézmények diákjai is. 
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Mindkét épületrészben található 1-1 társalgó, könyvtár, könyvtári olvasó, melegítıkonyha és 
konditerem. Ezenkívül a fiúkollégiumban kialakításra került egy vendégszoba, illetve a leánykollégium-
ban egy szolgálati lakás. Mindkét épület felszereltsége az országos átlagon felüli, lakói ezt értékelik is. 

Az eredményekrıl 
Az intézmény Békés megyében stabilan a legjobbak között van. A 2006-os rangsorban például az 

írásbeli felvételik tekintetében a megyében a legjobbnak bizonyult. Ezenkívül tanulói szép eredménye-
ket érnek el az OKTV-n és egyéb országos, megyei, ill. városi versenyeken is. A legtöbb tanuló a bé-
késcsabai 2. Számú, a József Attila, a Szabó Pál Téri, illetve a Petıfi Utcai Általános Iskolából kerül be. 
A környezı településeket illetıen Békésrıl, Gyuláról, Újkígyósról, Kondorosról, Csorvásról és Doboz-
ról érkeznek jellemzıen. Ma már elmondható, hogy a megye egésze az intézmény vonzáskörzetébe 
tartozik, de vannak tanulóink Hajdú-Bihar megyébıl és a határon túlról is. A továbbtanulók jellemzı-
en Szegedetet és az utóbbi években egyre inkább Budapestet választják felsıoktatási képzésük helye-
ként. A sikeresen felvételizık aránya 80-90% körül mozog. 

A hagyományokról 
Intézményünk minden elıdintézmény hagyományaira büszke, legyen az a Rudolf Fıreál Gimnázi-

um, a Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnázium, a Rózsa Ferenc Gimnázium vagy a Deák Ferenc Közép-
iskolai Kollégium. Ugyanakkor tudjuk és vállaljuk, hogy ezen hagyományok közül a legerısebb a leg-
több egykori és mai diákot érintı hagyomány a Rózsa Ferenc Gimnáziumé, és ez még sokáig így is 
marad. Ezeket a „rózsás” hagyományokat és az erre épülı szeretetét az iskolának mi továbbra is ápolni 
fogjuk. Akik ebben az iskolában végeztek, életük végéig „rózsások” lesznek, ha akarják, ha nem, mert 
életük legszebb évei ehhez az iskolához kötıdnek. 

Éppen ezért joggal sajnálják sokan közülük, hogy az iskola, az intézmény részeként új nevet kapott, 
és ezzel története ezen a néven véget ért. Nem ért véget ugyanakkor a „rózsás” múlt, a „rózsás” ha-
gyomány: tovább mőködik a Rózsa Ferenc Gimnázium Szülık-Öregdiákok Alapítványa; várjuk volt 
tanítványainkat érettségi találkozóikon; az alapítványi bálokon az új épületben fogadjuk, várjuk azokat 
is, akik a régihez kötıdnek, mert oda jártak, de kíváncsiak az újra is. A Rózsa a múltjával mindaddig 
tovább él, amíg rózsások élnek — és ez még nagyon sokáig így lesz. 

Az intézmény új néven mőködik tovább, amelyet majd meg fog szeretni, büszke lesz rá és remélhe-
tıleg sokakkal meg fog szerettetni elvégzett jó munkájával. És éppen ezzel, a jól elvégzett munkával 
fogja megırizni a hagyományait annak az intézménynek, amelyet úgy hívtak közel hatvan éven keresz-
tül, hogy Rózsa Ferenc Gimnázium. 

 
Komáromi István 
igazgató 
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Iskolánk névadóiról 

A Rózsa Ferenc Gimnázium a Lorántffy Zsuzsanna leánygimnázium és a Rudolf 
Fıreálgimnázium jogutódjaként jött létre.  A jogelıd gimnáziumaink névadóiról: 

 
Rudolf, Habsburg-Lotharingiai (1858-1889) rövid életrajza 
Rudolf fıherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse 1858. augusztus 

21-én született az alsó-ausztriai Laxenburgban, I. Ferenc József osztrák császár 
és magyar király, valamint Erzsébet bajor királyi hercegnı harmadik gyer-
mekeként. Neveltetését kezdetben nagyanyja, az erısen konzervatív szellemő 
Zsófia fıhercegnı irányította. A sokszor kíméletlen, kiképzésjellegő, a gyermek 
testi-szellemi fejlıdését hosszú távon is negatívan befolyásoló módszereket csak 
1865-ben sikerült anyjának felváltania Latour gróf irányításával. 

Rudolfnál igen hamar jelentkezett – anyjáéval rokon – liberalizmus iránti 
elkötelezettsége. Autodidakta módon megszerzett tudását és íráskészségét 
természettudományi (fıként ornitológiai) írásokban, valamint abban a nagy 
szellemi vállalkozásban kamatoztatta, melynek eredményeként született meg az Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képben címő huszonegy kötetes „népismei munka”. A Neues Wiener Tagblatt-ban 
nem átallott álnéven publikálni az osztrák és a magyar kormányt támadó politika cikkeket. 

1881-ben feleségül veszi távoli rokonát, Stefániát, II. Lipót belga uralkodó leányát. Házasságuk bol-
dogtalan, egy lányuk születik. Mind magánéleti problémái, mind apjával való nézeteltéréseik, eltérı 
politikai szemléletük okozta feszültségek miatt Rudolf a mértéktelen ivászatba és különféle orgiákba 
menekül. 

Ferenc József nem hagyott a fiának, a birodalom leendı örökösének kellı teret ahhoz, hogy veleszü-
letett – nem kivételes, de sokszor apját felülmúló – képességeit, érzékeny diplomáciai rátermettségét 
érvényesíteni tudja a Monarchia jobbulására. Rudolf körül elfogyott a levegı. Utolsó éveit beárnyékol-
ják a gonorrhaea okozta különbözı egészségi problémák, melyeket fokozódó depressziója is súlyosbí-
tott. Egyre ritkábban mutatkozik nyilvánosan, irtózik az udvar diktálta protokolláris feladatoktól. Leg-
inkább vadásztársaságban, ivócimborái között érzi jól magát. Halálának körülményei máig tisztázatla-
nok. A hivatalos álláspont szerint mayerlingi vadászkastélyában, 1889. január 30-án valószínőleg fıbe 
lıtte magát, miután végzett aktuális szeretıjével, Vetsera Mária bárónıvel. 

A magyar népi emlékezet sokáig a jó lelkő Rezsı királyfiként tartotta számon. Emlékét máig ırzi 
Budapesten a józsefvárosi Tisztviselıtelepen lévı Rezsı tér és annak temploma. Szobra a budapesti 
Városligetben áll. 

 
Lorántffy Zsuzsanna (1600 k.-1660) rövid életrajza  
Lorántffy Zsuzsannáról meglepıen keveset 

tudunk. Mintha sorsa csak arra rendelte volna, 
hogy férje árnyékában éljen, az ı tetteihez 
segédkezzen. Nem ismerjük arcvonásait, 
hiányosak életrajzi adatai, a korabeli krónikák 
nem ıriztek meg róla színes történeteket. Igaz, 
van egy arcképünk – szigorú tekintető, egyszerő 
öltözető középkorú asszony képe –, amelyrıl 
sokáig úgy vélték, hogy Lorántffy Zsuzsannát 
ábrázolja. Egy mővészettörténész azonban 
kiderítette, hogy a megörökített asszony 
egyszerő német polgárnıi ruhát visel. A kép 
tehát nemigen ábrázolhat olyan fırangú hölgyet, mint Lorántffy Zsuzsanna. 

1600-1602 körül született. Apja, Lorántffy Mihály, a királyi Magyarország, azon belül Zemplén vár-
megye egyik nagytekintélyő fıura volt. Zsuzsanna a családi birtok legértékesebb várában, Sárospatakon 
nıtt fel. Alig néhány év alatt elveszítette anyját, apját, majd mostohaanyját is. Mindössze 14-15 éves, 
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amikor már magának kell gondoskodnia két kisebb leánytestvérérıl, s – fiútestvér hiányában – a birtok 
ügyeit is neki kell a kezébe vennie. 

Zsuzsanna 1616. április 18-án, alig néhány hónappal mostohája halála után férjhez megy. Választott-
ja a 22 éves Rákóczi György, akkor még csak Borsod megye fıispánja. Férje mellett Zsuzsanna sokáig 
alig jut önálló szerephez. Az ifjú pár Patakon telepszik le. Emeletet építtetnek a keleti szárnyra. Zsu-
zsanna asszony pompás kertet varázsol a vár mellé. Feljegyezték, hogy egyes gyümölcsfákat maga 
oltott be. Természetesen övé a konyha gondja, a fonás és szövés irányítása. Férje kedveskedve gazd-
asszonynak nevezi. Két fiuk, György és Zsigmond, jól tanulnak, szüleik örömére jól sikerülnek iskolai 
vizsgáik is. 

Rákóczi fejedelemségével 1630-ban családja is Gyulafehérvárra költözik. Zsuzsanna asszony kormá-
nyozza, ha férje távol van, a roppant uradalmakat, intézkedik vetésrıl, aratásról, szüretrıl, háború 
idején lıport készíttet, ágyúkat öntet, hadakat szerel fel, s küldi a fejedelem után. A kapcsolatot sőrő 
levelezéssel tartják. Leveleikben elsısorban az ország és a birtokok ügyeirıl írnak. De ugyanezekbıl a 
levelekbıl azt is megtudjuk, hogy egymás iránti szeretetük, megbecsülésük nem csökkent. 

A jó gazdasszonykodás, családja féltése azonban korántsem tette volna olyan híressé Zsuzsanna asz-
szonyt, mint amilyenné lett. Mőveltségében, mővészet- és tudománypártolásában is méltó párja volt 
férjének. İrizte, gyarapította a fejedelem könyvtárát, maga is támogatta a könyvnyomtatást. Aktív 
résztvevıje volt a kor hitvitáinak, a református vallás védelmére szerkesztett egy kis könyvecskét bibli-
ai szövegekbıl (címe: Mózes és a próféták). Különösen sokat köszönhetett neki Sárospatak. A mindig 
úton lévı fejedelem helyett ı gondoskodott a déli (ún. Lorántffy-) szárny emeletének felépítésérıl. (E 
szárnyon van a híres Lorántffy-erkély, amelyet – a rajta található évszám szerint – 1643-ban készítte-
tett.) De ı építtette a Vörös-tornyot és a Perényi-szárnyat összekötı folyosót és lépcsıt is. 

Férje halála, 1648 után végleg Patakra költözött. Ekkor karolta fel a fıiskolát. Építkezései, segélyei 
mellett meghívta a kor neves pedagógusát, a cseh Comeniust, aki azután a modern igényeknek megfe-
lelıen formálta át az oktatást 1650 és 54 között. Comenius kérésére állíttatott fel Zsuzsanna asszony 
Patakon könyvnyomdát is. Fogarason román tannyelvő felsıbb iskolát is alapított 1657-ben, amely 
akkor a legszínvonalasabb román tannyelvő iskola volt. 

Személyes sorsában nagy csapást jelentett, hogy nemcsak férjét, hanem négy fia közül hármat is neki 
kellett eltemetnie. Sámuel és Ferenc kisgyermekkorban halt meg, Zsigmond pedig, akit lehetséges 
magyar királyként is emlegettek, 1652-ben. György fiát, aki férjét követte a fejedelmi székben, 1657-
ben óva intette a lengyelországi hadjárattól, de fia nem hallgatott rá. Erdély súlyos válságba került, 
területét újra török seregek dúlták, II. Rákóczi György politikája összeomlott. 

Lorántffy Zsuzsanna 1660. április 18-án hunyt el Sárospatakon, így nem érte meg, hogy György fia 
alig két hónap múlva csatában szerzett sebeibe belehal. Leszármazottai közül a legismertebbek: unoká-
ja, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, a Wesselényi-féle rendi mozgalom egyik vezetıje és 
dédunokája, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a magyar rendek vezérlı fejedelme, a róla elnevezett 
szabadságharc vezetıje. Lorántffy Zsuzsanna a sárospataki Vártemplom altemplomában nyugszik. A 
fejedelemné nagyságát versek, regények, szobrok hirdetik. Férje. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
32 évi házasság után az alábbiakat vetette papírra végrendeletében: „Bizonyságot teszek Isten és az ı 
szent angyalai elıtt, hogy náladnál szebbet, okosabbat és akármi dicséretre méltóbb személyt nem 
láttam.” 

 
Rózsa Ferenc rövid életrajza  
(Budapest, 1906. december 4. — Budapest, 1942. június 13.). Építészmér-

nök, kommunista vezetı, a mozgalom mártírja. A gimnázium elvégzése után 
Németországban tanult, 1924-tıl tisztviselıként, majd kımővesként dolgo-
zott és bekapcsolódott a munkásmozgalomba. Drezdában elvégezte a mősza-
ki egyetemet. Tevékenyen részt vett a német szocialista diákcsoport munkájá-
ban és a hitleristák ellen szervezett politikai akciókban. 1931-ben hazatért és 
vezetı mérnöki munkakörben dolgozott. Szoros kapcsolatokat tartott az 
építımunkásokkal, emiatt állásából elbocsátották. Ezután alkalmi munkákat 
vállalt. 1932-ben bátyja, Rózsa Richárd bevonta az illegális kommunista moz-
galomba, ennek nyomán felvették a Kommunisták Magyarországi Pártjába. 
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Dolgozott a Kommunista címő lap szerkesztı bizottságában és a MÉMOSZ kommunista frakciójá-
ban.  

1935-ben a KMP összekötıjeként részt vett a Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége (KIMSZ) 
munkájában. Részt vett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) vezetıivel a „munkásegy-
ség” megteremtéséért folytatott tárgyalásokon. Közben kommunista sejteket szervezett a szociálde-
mokrata pártszervezetekben és a szakszervezetek baloldali aktivistái bizalmi testületei körében. A 
kommunisták azon taktikájának a megvalósítását irányította egy háromtagú irányító szerv élén, amely 
fedıszervként használta a szociáldemokrata pártot arra, hogy a fiatal szervezett munkásokat kommu-
nistává nevelje. Tevékenysége így nemcsak a Horthy-rendszer, hanem a legális és demokratikus elveket 
követı szociáldemokrata párt ellen is irányult. Jelentıs szerepe volt a KIMSZ és a szociáldemokrata 
Országos Ifjúsági Bizottság között létrejött egységfront-megállapodásban.  

1938-ban megbízták a magyarországi kommunista szervezetek újjáalakításának irányításával. 1939 
ıszén és 1940 tavaszán Rózsa Ferenc vezetésével jöttek létre a KMP vezetı szervei. 1941. januárban 
tagja lett az újonnan megalakult Központi Bizottságnak, 1941 nyarán pedig a titkárságnak is. Magyar-
ország Szovjetunió elleni hadba lépése után a legális és féllegális antifasiszta, háborúellenes „független-
ségi” propagandát irányította, a KMP és az SZDP baloldali vezetıi között folyó tárgyalásokat vezette.  

1941. decemberében a párt megbízta a KMP központi lapja kiadásának elıkészítésével. Az 1942. 
február elsején megjelent illegális Szabad Nép címő lap szerkesztıje. Ez az elnevezés Rózsa Ferenc 
javaslata volt. (Késıbb, 1945 és 1956 között ez a lap lett a Magyar Kommunista Párt, majd a Magyar 
Dolgozók Pártja központi lapja és ezzel a Rákosi Mátyás nevéhez kötött kommunista diktatúra vezetı 
sajtóorgánuma. A lap az 1956-os forradalom következtében szőnt meg.) A szerkesztésben — többek 
között — a Rózsa halála után elfogott, majd késıbb kivégzett Schönherz Zoltán is részt vett. Rózsa 
Ferenc cikkeiben elemezte a belsı és a nemzetközi helyzetet, természetesen kommunista szemszögbıl. 
(A kommunizmust viszont akkor már Sztálin neve fémjelezte, a magyar párt a Kommunista Internaci-
onálé tagja volt, onnan kapta az iránymutatást, azaz Moszkvából, a Szovjetunió fıvárosából.) 

1942. június 1-jén elfogták. A budapesti Andrássy laktanyában brutális módszerekkel akarták vallo-
másra bírni, s mivel erre nem volt hajlandó, halálra kínozták. Az 1942-es letartóztatásokkal a magyar 
kormány nem tudta felszámolni a kommunista mozgalmat. Többek között Kádár Jánosnak is sikerült 
elkerülnie a letartóztatást. Így Kádár János Rózsa Ferenc halála nyomán — szinte az ı helyére — 
került be az illegális Kommunista Párt vezetıségébe, és lett annak egyik titkára. Rózsa Ferenc halálhír-
ét az akkor még éppen szabadlábon lévı Schönherz Zoltán telefonon közölte Rózsa Ernıvel. 

Rózsa Ferenc hamvai Budapesten, a Fiumei úti sírkertben lévı Munkásmozgalmi Panteonban nyug-
szanak.  

 
 
Jogelıd kollégiumaink névadóinak életrajza 
 
Kulich Gyula (1914-1945) rövid életrajza 
Bécsben született. Egyéves korától Békéscsabán élt, itt nıtt fel. Házuk a 

Bánszki utcában állt. 1923-tól özvegy édesanyja egyedül nevelte három 
kisebb testvérével együtt. Édesapja szakmáját tanulta ki, így szabómunkás 
lett. Kitőnıen tanult, olvasott, nyelveket tanult, de továbbtanulásra 
megélhetési problémáik miatt nem volt módja. Békéscsabán nem talált 
szakmájában munkát, ezért 1934-tıl Budapesten dolgozott. 1935-ben 
belépett a szabómunkások szakszervezetébe, és 1936 elején tagja lett a 
Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak, a VIII. kerületi ifjúsági csoport 
munkájába kapcsolódott be. 1937-ben az ificsoport titkárává választották Ez 
a tény azonban már összefüggött illegális kommunista tevékenységével. 1938 
ıszétıl az Országos Ifjúsági Bizottság titkára, majd a  Kommunisták Magyarországi Pártja hazai veze-
tıségének tagja lett. Az illegális párt megbízottjaként nyugat-európai feladatot teljesített. Kapcsolatba 
lépett Kassán Schönherz Zoltánnal, a párt egyik késıbbi titkárával. (İt 1942-ben — Rózsa Ferenccel 
egyidıben — tartóztatták le, majd kivégezték illegális kommunista tevékenysége miatt.) 
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Kulich Gyula egyszerre végzett legális szociáldemokrata és illegális kommunista tevékenységet. A 
kommunisták azon taktikáját valósította meg ı is, amely fedıszervként használta a szociáldemokrata 
pártot arra, hogy a fiatal szervezett munkásokat kommunistává nevelje. Tevékenysége így nemcsak a 
Horthy-rendszer, hanem a legális és demokratikus elveket követı szociáldemokrata párt ellen is irá-
nyult. 

1940. áprilisában letartóztatták. Elıször 3 és fél évre, majd a Kúria súlyosbításával 8 évi börtönre 
ítélték. 1944. novemberben a dachaui koncentrációs táborba szállították, és itt, vagy egy másik német 
koncentrációs táborban halt meg, ismeretlen körülmények között. 

 
 
Szilágyi Erzsébet (?-1483) rövid életrajza 
Hunyadi János felesége. Hiteles korabeli ábrázolás – csakúgy mint férjérıl – róla sem maradt fenn. 

Atyja, Szilágyi László Zsigmond király kedvelt híve volt, édesanyja Belleni Katalin. Szüleit korán elve-
szíthette, mert Hunyadi Jánossal kötött házassága bátyja, az akkor már családfı Szilágyi Mihály macsói 
bán hozzájárulásával köttetett meg. 

Házasságkötésük után megerısödött Hunyadi János helyzete, sıt a Szilágyi család rokonai révén Er-
délyben is hívekre talált. Szilágyi Erzsébet a kiterjedt birtokok igazgatásával, jövedelmük kezelésével 
támogatta férje politikáját, akinek politikai döntéseibe – a kor gyakorlatának megfelelıen – soha nem 
szólt bele. Ezzel szemben ı irányította két fiuk, László és Mátyás nevelését. 

1446-ban, Hunyadi János kormányzóvá választásával, az ország elsı asszonya lett. A Hunyadi bir-
tokállomány állandó növekedése nyomán Magyarország 3. legnagyobb birtokállományának igazgatása 
volt a kezében. Feltételezhetıen férje elmozdítása (1453) után benne is érlelıdik a gondolat, hogy az 
uralkodásra alkalmatlannak látszó és Cillei Ulrik befolyása alatt álló Habsburg V. László helyett idı-
sebb fiuk, Hunyadi László legyen a magyar király. Aktív politikai szerepet azonban csak a férje halála 
(1456) és kisebbik fia, Mátyás trónra kerülése (1458) között játszott. A kirobbanó hatalmi harcban az 
egyik oldalon a Hunyadi—Szilágyi liga, a másik oldalon a Garai—Cillei liga és a király állt. A harc elsı 
áldozata a meggyilkolt Cillei Ulrik, a következı viszont már Szilágyi Erzsébet idısebb fia, a király által 
kivégeztetett Hunyadi László volt. Ezután polgárháború tört ki a király és a Hunyadi-párt hívei között, 
amelynek vezetıi Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Mihály nándorfehérvári kapitány voltak. Az elkeseredett 
anya minden reménye ekkor már kisebbik fiában, Mátyásban volt. V. László váratlan halála ıt Prágá-
ban érte, mert korábban a király fogolyként ide hozta. A hatalmi harc 1458. január 12-én a szegedi 
egyezséggel zárult, amelyet a Szilágyi-testvérek a magára maradt Garai László nádorral kötöttek. Ez 
nyitotta meg az utat a királyi trón felé Hunyadi Mátyás elıtt. Mátyás trónra kerülésében így Szilágyi 
Erzsébet személyes szerepvállalása fontos tényezı volt. 

Ezután anyakirálynıként székhelye az óbudai királynéi várban volt, de gyakran tartózkodott 
Vajdahunyadon is. Továbbra is ı irányítja a Hunyadi- és a Szilágyi-birtokok ügyeit, utóbbiak bátyja 
1461-ben bekövetkezett halála után reá szálltak. Szilágyi Erzsébet soha nem avatkozott bele Mátyás 
politikájába. Azt azonban nagyon szerette volna, hogy fiának törvényes örököse legyen. 1476-ban ı 
vette át Mátyás természetes fia, az akkor hároméves Corvin János nevelését. Mátyás második feleségé-
vel, Aragóniai Beatrix nápolyi királylánnyal nem alakult ki jó viszonya, elsısorban a királyné meddısé-
ge miatt. A királynéi birtokok javadalmait megtartotta, 1479 után azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
azokat is unokájára hagyja. Ekkortól Mátyás is nyíltan elismerte, hogy Corvin János az ı fia és ıt szán-
ta utódjának. Szilágyi Erzsébet 1483-ban kelt végrendeletében minden vagyonát Corvin Jánosra hagy-
ta, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy apja halálakor, 1490-ben Corvin János lett a Hunyadi-család utolsó és 
egyben legvagyonosabb tagja, közülük ı volt egyedül – magánvagyona alapján – Magyarország leggaz-
dagabb földbirtokosa. Birtokai között Békés megyeiek is voltak: Szent András, Csabacsüd, Szenttornya 
és várával együtt Gyula. 

Szilágyi Erzsébet 1483-ban vagy 1484-ben halt meg. A bizonytalanság azzal is magyarázható, hogy 
Mátyás olasz udvaroncai Galeotto Marzio és Bonfini, akik nem kedvelték az anyakirálynıt, elfeledkez-
tek megemlékezni róla. Így halálának helyét sem ismerjük. Hamvait Székesfehérvárott, a székesegyház 
altemplomában helyezték el. 
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Deák Ferenc (1803-1876) rövid életrajza 
Politikus, az elsı felelıs magyar kormány igazságügy-minisztere, a 

magyar-osztrák kiegyezés egyik megalkotója. Pályája több korszakot fog át.  
Középnemesi családból származott. Zala megyében született, ott voltak 

birtokaik. Korán árvaságra jutott. Jogi tanulmányainak befejeztével egy évet 
Pesten töltött. Megismerkedett az Auróra-kör tagjaival, és egy életre szóló 
barátságot kötött Vörösmarty Mihállyal. Politikai gyakorlatot Zala 
megyében szerzett, és kiforrott politikusként érkezett az 1832-36-os országgyőlésre. Bár a vezér-
szereptıl idegenkedett, hamarosan az elismert tekintélyek sorába emelkedett. 

Deák Ferenc politikai érvrendszerét a természetjogi elvek mellett az a taktika jellemezte, miszerint 
jogtörténeti levelezéssel bizonyította, hogy a kívánt reformok nem állnak ellentétben az „ısi alkot-
mány”-nyal. Kitőnı képességekkel párosult helyes taktikája tette alkalmassá a kiegyenlítésre vagy rész-
eredmények kivívására. Deák Ferenc közremőködésével jött létre a kompromisszum az ellenzék és az 
udvar között 1840-ben. Vezetıje volt az európai visszhangot kiváltott büntetı törvénykönyvi reform-
munkálatoknak az 1843-44-es országgyőlésen. Bár a konzervatívok és maga Széchenyi is reményeket 
főztek Kossuthtal való szembefordításához, Deák nem volt hajlandó megbontani az ellenzék sorait. 
1848-ban elvállalta az igazságügyi tárcát a Batthyány-kormányban, és mindent elkövetett az 1848-as 
törvények megóvása érdekében. A Batthyány-kormány szeptemberi lemondása után is részt vett az 
országgyőlés munkájában. 1849. január elsején tagja a Batthyány vezette békeküldöttségnek Windisch-
grätznél (aki Batthyányt nem fogadta), majd birtokára vonult vissza. Itt töltötte az önkényuralom elsı 
éveit is. Birtokát eladva 1854-ben Pestre költözött. Az Angol Királynı szállodában lakása hamarosan 
politikai és szellemi központtá vált. Célja az 1848-as törvények elismertetése volt, követendı módszer-
nek pedig a passzív rezisztenciát (ellenállást) hirdette. Az országgyőlésen 1861-ben a felirati pártot 
vezette Teleki László határozati pártjával szemben, de az udvar Deák Ferenc politikáját is visszautasí-
totta. 1865-ben megírta híres húsvéti cikkét, amelyben az 1848-as törvények érvényességének elvi 
elismerése fejében a birodalom létérdekeit érintı engedményeket helyezett kilátásba. A porosz-osztrák 
háborút, az osztrák vereséget követıen a húsvéti cikk elvei alapján jött létre 1867-ben a magyar-
osztrák kiegyezés. 

A kiegyezés mővét a kortársak és az utókor hagyományosan Deák Ferencnek tulajdonítja. A közeli 
ismerısei által nehézkessége és megfontoltsága miatt „öreg úrnak” titulált Deák, a „haza bölcse”, a 
köztudat szerint nyugodt, derős kedélyő ember volt, aki türelmesen várta ki az alkalmas pillanatot a 
kiegyezésre, s azután szinte atyai tekintéllyel, hatalmas jogi tudással „vezérelve” pártját, tetı alá hozta a 
megegyezést. A tárgyalásokat magyar részrıl végig Deák Ferenc irányította, de miniszterelnökséget, 
miniszteri tárcát nem vállalt. A kormánypárt, az ún. Deák-párt ıt vallotta vezérének. Deák Ferenc 
azonban, aki hő maradt a reformkor polgári és demokratikus eszményeihez, növekvı ellenérzéssel 
figyelte saját pártja konzervatív irányba tolódását és a korrupciót. 

A megfellebbezhetetlen tekintélyő politikus pártjához való viszonyáról így vélekedett: „ördög az 
urak vezére, nem én.” Mi a magyarázata e kettısségnek? A kiegyezés valóban nem jöhetett volna létre 
Deák hozzájárulása nélkül. A reformkor nemzedékébıl azok közé tartozott, akiknek tudása, képessé-
gei és erkölcsi tartása egyaránt elismertséget szereztek. Az alkotmány és a nemzeti önállóság szilárd, de 
a forradalmi eszközöket elutasító védelmének álláspontja Eötvös József fölé emelte, mert az utóbbi 
kész volt egy alkotmányos birodalmi centralizációnak engedményt tenni. 

A tárgyalások megindítása valóban az ı nevéhez főzıdik, Andrássy Gyula, Eötvös József és Lónyai 
Menyhért azonban élt a lehetıséggel, hogy Deák átengedte nekik a tárgyalások folytatását, és az ı 
álláspontján túlmenı engedményeket tettek; elfogadták a felségjogok bıvítését, a békepolitika helyett 
hozzájárulásukat adták a király által elvárt birodalmi- nagyhatalmi szerephez. 

Más utat nem látva lehetségesnek, részt vett a kialakuló rendszer védelmezésében, többször megkí-
sérelte következetesen liberális elveit legalább részlegesen érvényesíteni, de pártja rendre cserbenhagyta 
ıt. A beteg, idıs politikus terveit, elveit veszni látva csalódottan mindinkább visszavonult a napi poli-
tikától. 

Utolsó parlamenti beszédében az állam és az egyház szétválasztásáért, a lelkiismereti szabadságért 
szállt síkra. 

Mauzóleuma Budapesten, a Fiumei úti sírkertben áll. 
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Iskolánk épülete korábban laktanya volt. Nevét a negyvennyolcas mártír honvédtá-
bornokról kapta. 
 
NagySándor József (1804-1849) rövid életrajza 
1804-ben született Nagyváradon. Vagyontalan nemesi család gyermeke, apja ügyvéd volt. Fiát kato-

nai pályára adta. İ maga polgárnak tekintette magát. Elıbb az 5., majd a 2. huszárezredben szolgált, és 
1847-ben mint kapitány és századparancsnok nyugdíjaztatta magát. 1848-ban nemzetır ırnaggyá 
nevezte ki a nádor. A déli hadszíntéren szolgált egy önálló hadoszlop élén, a bánáti harcokban vett 
részt, itt lett honvéd alezredes, majd ezredes. Segített Damjanichnak Kiss Ernı eltávolításában, és 
amikor Damjanich vette át a bánsági hadtest parancsnokságát, NagySándor lett a hadtest 
lovasdandárának parancsnoka. Huszárként nagyon bátor katona volt, a lovasrohamok hıse. A tavaszi 
hadjárat során részt vett a szolnoki, az isaszegi, a váci, a nagysallói, a komáromi csatákban, és ott volt 
Buda várának visszavételénél. Az elsık között tört be a budai Várba. A tavaszi hadjárat során szerzett 
érdemei nyomán tábornok lett és a feldunai hadsereg összes lovasságának fıparancsnoka. Mikor 
Klapka április végén Debrecenbe ment helyettes hadügyminiszternek, NagySándor vette át az I. had-
test vezényletét. Republikánus volt – egyedül a tábornokok közül, ezt fejezte ki a zubbonyára kihajtott 
fehér inggallérral is. Egyedül az ı hadteste használta jelvényként a Kossuth-címert. Kossuth híve volt, 
Görgeit nem kedvelte. Jó lovastiszt volt, de hadtestparancsnokként nem váltotta be a hozzá főzött 
reményeket. Mind a Vág menti csatákban, mind a július 11-i komáromi csatában tétlen szemlélıje volt 
a harcnak. Görgei visszavonulása során pedig mind Vácnál, mind Debrecennél joggal vethetjük szemé-
re könnyelmőségét. Az augusztus 2-án elszenvedett debreceni vereség után a fıparancsnok, Görgei 
Artúr leváltatta, mert a tábornok hibája 2000 honvéd elvesztéséhez vezetett. 

Augusztus 13-án Világosnál a fegyverletétel után ı is orosz fogságba került. Egy ideig - több tábor-
noktársával együtt – Gyulán ırizték, majd átadták ıket az osztrákoknak, akik átvitték valamennyiüket 
Aradra. A hadbíróság elıtt is bátran viselkedett. Végsıkig való kitartását így indokolta: (az 1849) 
„…január havának eseményei következtében büntetlen visszatérésünkre vonatkozó minden remé-
nyünk szertefoszlott, ettıl az idıponttól kezdve harcunk a kétségbeesés küzdelme volt.” 

NagySándor József ekkor vılegény volt. Utolsó levelében valóságos ajánlást vetett papírra menyasz-
szonya egyelıre még ismeretlen, leendı férjének: „Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez 
a csakugyan minden tekintetben tökéletes, mennyei teremtmény – lelkem mélyébıl azért imádkozom 
bensıséges hévvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét.” (Klauzál Gábor, a Batthyány-kormány 
korábbi minisztere lett egyébként ez a nagyon szerencsés férfi.) 

1849. október 6-án hatodik volt az épületfa gerendákra akasztott tábornokok között a kivégzés sor-
rendjében. Szivarozva ment a vesztıhelyre, a kivégzést irányító császári ırnagynak ennyit mondott: „ 
Hodie mihi, cras tibi!” (Ma nekem, holnap neked.) Holtteste sokáig ismeretlen helyen nyugodott. A 
Maros 1932-es nagy árvize nyomán került elı, öt társával együtt. Ma is Aradon nyugszik a vértanúk 
emlékét ırzı obeliszk alatt létesített kriptában. 
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Az intézmény jelenlegi névadójáról 
 
Gróf Andrássy Gyula rövid életrajza 

Andrássy Gyula gróf egyike volt a legkiválóbb magyar 
államférfiaknak. Gróf Andrássy Károly és gróf Szapáry 
Etelka fiaként 1823. március 8-án született Kassán. Igen 
gondos, hazafias nevelésben részesült.  

Az akkori fıurak szerint jogi tanulmányainak befejezése 
után külföldre ment, s Franciaországban elıkelı barátokat 
szerzett, ahonnan hazatérve bekapcsolódott a hazai 
közéletbe. Nagy hatással volt rá Széchenyi egyénisége és 
politikája, akivel 1845-ben, a Tisza szabályozásánál ismer-
kedett meg. Ragyogó tehetsége már akkor kitőnt, ezt mondta 
róla Széchenyi: „minden lehet belıle, még Magyarország 
nádora is”. Az 1847-es országgyőlésre Zemplén megye ıt 
küldte követéül. Az ifjú fıúr több ízben is felszólalt az 
országgyőlésen, ahol Kossuth politikáját támogatta.  

1848. áprilisában elfoglalta Zemplén megye fıispánságát. 
A horvátok betörésének hírére, mint a zempléni önkéntes 
nemzetırök parancsnoka, fegyvert ragadott. Részt vett a 
pákozdi és schwechati csatában, majd, mint Görgey 
segédtisztje, a gyızedelmes tavaszi hadjáratban. 1849 nyarán 
diplomáciai kiküldetésbe Konstantinápolyba utazott. Innen 
Párizsba, majd Londonba ment, hogy európai kérdéssé tegye 
a magyar szabadságharc ügyét. 

1851. szeptember 21-én a többi emigránssal együtt ıt is halálra ítélték, sıt effigie, azaz jelképesen fel-
akasztották. A fiatal diplomatának így a számőzöttek sorsa jutott. 1857-ig rövid megszakításokkal 
Párizsban élt, mialatt élénk figyelemmel kísérte a magyarországi viszonyokat. A jó kiállású, gazdag, 
nagyvilági életet élı arisztokrata politikust az emigrációban társasági körökben „szép akasztottnak” 
nevezték.  Részt vett a társasági életben, itt vette nıül Kendeffy Katinka grófnıt. Számőzetésébıl 
1858 elején tért haza, Deák Ferenchez és köréhez csatlakozva. Deák híveként a kiegyezést sürgetı 
csoport egyik fı tagja lett.  

Hazatérve élénken rész vett a közéletben, az 1861. és 1865-68. évi országgyőléseken, mint sátoralja-
újhelyi képviselı. 1865-ben egyik alelnöke lett a képviselıháznak (1867-ig) és alelnöke az úgynevezett 
hatvanhetes országgyőlési bizottságnak, melynek feladata a kiegyezés szövegezése volt. Részt vett és 
jelentıs szerepet játszott a kiegyezést megelızı tárgyalásokban. 1866 januárjában már szembekerül 
Deákkal, aki a katonai támadás lehetıségét is tartalmazó nagyhatalmi állást nem volt hajlandó a felirat-
ba foglalni. Deák nem véletlenül ajánlotta maga helyett miniszterelnöknek. A nagyvonalú viselkedés és 
modor nem csak társasági, hanem politikai magatartását is jellemezte, a kiegyezési tárgyalások során 
apránként a királlyal is oldott viszonyt tudott teremteni. /A király feleségével – ma inkább Sissyként 
ismert – Erzsébet királynıvel való közelebbi kapcsolata a legendák világába tartozik./ 1867. február 
17-én, Deák Ferenc ajánlására, a király ıt nevezte ki magyar miniszterelnöknek, mely tisztséget 1871. 
november 14-ig viselte. Kormányának rangidıs minisztere az a báró Eötvös József volt, aki tagja volt 
az elsı felelıs magyar minisztériumnak is 1848-ban.  

Miniszterelnökként 1867. június 8-án az esztergomi érsekkel együtt Budán megkoronázta I. Ferenc 
József királyt. Fontos szerepe volt a horvát-magyar kiegyezés létrejöttében (1868), a nemzetiségi és 
véderıtörvény megalkotásában, a korlátozott önállóságot élvezı magyar honvédség megteremtésében. 
A miniszterelnöki tisztség mellett Magyarország honvédelmi minisztere is volt.  

Andrássy kormányfıként sem viselkedett másként, mint korábban, a politikát izgalmas nagyúri pasz-
szióként őzte, irányt szabva a kormányzatnak, az adminisztratív aprómunkát hivatalnokokra bízta. 
Hazai politikájában liberális elvei mellett is arisztokratikus és nacionalista irányt kívánt követni. Rész-
ben az ı erélyes fellépése akadályozta meg a csehek törekvéseit a kettıs monarchia hármassá alakításá-
ra.  
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Miniszterelnöksége alatt vetették meg a modern polgári államrendszer alapjait, ezen idıszak alatt fo-
gadta el az országgyőlés a polgári törvénykezési rendtartás és a kötelezı elemi oktatás bevezetését 
(1868), a Legfıbb Állami Számvevıszék felállítását (1870), az igazságszolgáltatás különválasztását a 
közigazgatástól (1869) és az európai viszonylatban is egyedülálló nemzetiségi törvényt (1868). Nagy 
szerepe volt Pest-Buda európai színvonalú nagyvárossá fejlesztésében. A fıvárost Közép-Európa 
egyik jelentıs központjává, a magyar gazdasági és hatalmi törekvések centrumává és szimbólumává 
kívánta tenni.  

1871-ben a Monarchia közös külügyminiszteri székébe került (1871-1879), közben két alkalommal 
közös pénzügyminiszter is volt. İ volt az, aki a kettıs monarchia nemzetközi politikájában új célokat 
tőzött ki és a dualisztikus nagyhatalmat földrajzi és megváltozott világpolitikai helyzetének megfelelı 
útra terelte. Andrássy Gyula ezzel a világpolitika alakítói közé lépett. A birodalom külpolitikájában az 
általa helyesnek vélt magyar érdekeket akarta érvényre juttatni: az orosz térnyerés megakadályozását és 
a monarchia dunai, balkáni hatalmi térnyerését. Szívós munkával célját, az irányváltást elérte: a porosz-
ellenes nagynémet politika helyett sikerült német-osztrák-magyar együttmőködést teremtenie.  

Különös célja volt baráti, majd szövetségi viszonyba lépni az új német császársággal, melynek kan-
cellárjával, Bismarck herceggel bensıséges barátságot kötött. Eleinte elfogadta és ápolta a három csá-
szár szövetségét (Ausztria-Magyarország, Németország és Oroszország), de a Magyarországon tapasz-
talt hangulat hatása alatt, legfıképpen az orosz politikának a keleti kérdésben tanúsított magatartása 
miatt 1875-ben szakított az orosz kormánnyal.  

Az 1878-as berlini kongresszus összehívása és megtartása Andrássy Gyula külpolitikai tevékenysé-
gének legkiemelkedıbb eseménye volt. Mint a Monarchia elsı megbízottja olyan tanácskozásokon, 
melyeken Bismarck, Gorcsakov, Beaconsfield lord vettek részt, nemcsak kitőnıen állta meg a helyét, 
hanem képes is volt álláspontjának érvényt szerezni. Itt kapta meg a Monarchia Bosznia és Hercegovi-
na megszállásának megbízatását. A megszállás okozta pénz- és véráldozat miatt erıs támadások érték, 
melyek megérlelték elhatározását, hogy lemondjon.  

Elbocsátását 1879. október 8-án kapta meg, egy nappal korábban aláírva életének, a kiegyezés után 
kétségtelenül legnagyobb mőve okiratát, a német birodalommal való szerzıdést. Ez a szerzıdés méltán 
foglal helyet a kiegyezés mellett. A kiegyezés a monarchia belsı nyugalmát biztosította, a szerzıdés 
pedig a külpolitikájában szerzett szilárd alapot.  

Az ı álma egy hatalmas, egységes, szabadelvő, királyához hő, Ausztriával egyezségben, Németor-
szággal szövetségben, keleten uralkodó Magyarország volt. Ha az 1867-ben megújult magyar államnak 
Deák Ferenc volt a nagy tervezıje, akkor Andrássy Gyula volt az elsı szerencséskező építımestere.  

Utolsó nyilvános szereplése 1889. március 5-én volt. 1890. február 18-án halt meg a Fiume melletti 
Voloscában. Síremléke a felvidéki Tıketerebesen található.  
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A Gimnázium „Szülık - Öregdiákok Alapítványa” 

A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium, a szülık, tanulók, és öregdiákok kezdeményezésére tartós, 
közérdekő célra alapítványt hozott létre 1992-ben „RFG Szülık - Öregdiákok Alapítványa” néven. 
Az Alapítvány székhelye: Békéscsaba, Andrássy út 56.  

Számlaszám: 11733003 - 20062967     (IBAN): HU93 1173 3003 2006 2967 0000 0000  
Adószám: 19061065-1-04           Swift Kód (BIC): OTPVHUHB  
3300 Otp Bank Nyrt. D-Alföldi Régió  5600 Békéscsaba, Szent István Tér 3.  

Az alapítvány célja:  
- A rászoruló tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatása - Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsola-

tok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történı hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásá-
hoz támogatás)  - Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedık szervezéséhez támogatás, nyertesek 
díjazása - Iskolai és más kulturális, szabadidıs programok támogatása (osztálykirándulások, tanul-
mányi kirándulások, sportversenyek)  - Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, 
támogatása - Tanári továbbképzésekbe (külföldi, belföldi) való bekapcsolódás támogatása - A köte-
lezı feladatokon túli szakmai munka (tanterv-, tankönyv- jegyzet-, feladatlap-írás, stb.) támogatása - 
25. 50. 55. 60. 65. éves érettségi találkozók szervezésének támogatása - Az iskolai évkönyvek újra 
megjelentetésének elısegítése.  

Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes és jogi személy számára, akik egyet-
értenek céljaival és azok megvalósulását pénzbeli vagy tárgyi adományokkal‚ vagy bármilyen más mó-
don segíteni kívánják. Pártoktól független tevékenységet folytat, azoktól támogatást nem fogad el, 
országgyőlési képviselıjelöltet nem támogat. 

A személyi adó 1%-ának felajánlásából 2008-ban 1 millió 178 ezer forint érkezett alapítványunkhoz. 
Köszönjük a felajánlásokat, támogatóink segítségére a jövıben is számítunk. 

 

 Az iskola üdülıje Bükkszentkereszten 

Tanáraink, diákjaink kedvelt kirándulóhelye 1988-tól Bükkszentkereszt. Kruchió Gábor, iskolánk 
akkori igazgatója a lelkes tanári kar elhatározásával és áldozatos munkájával (1986-tól) 2 év alatt építet-
te fel az üdülıt. A Kruchió Gábor vezette csapat óriási lelkesedéssel és odaadással munkálkodott az 
építkezésen, szabadidejét feláldozva.  A kétszintes üdülıt Batkis József tervezte, melynek végleges 
területe: 252,8 négyzetméter. A szobák mellett ebédlı, társalgó, teakonyha és zuhanyzók találhatók az 
épületben. Az árnyas fák környezetében szalonnasütı helyet is kialakítottak.  

Jelenleg az emelt szintő biológia csoportok terepgyakorlatát, a nyelvszakosok nyári táborát és a spor-
tolók üdülését is ide szervezzük. Nem is csoda, hiszen a tiszta hegyi levegı és a nyugodt környezet  
kellemes feltételeket teremt a nehéz iskolai napok kipihenésére. 

Az üdülı gondnoka: Solymosiné Takács Márta (Tel.:46-390-020) 
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Az iskolánkban korábban végzettek névsora 1993 – 2007
 
1989/1993 
12. A  
Dr. Zsilinszky Tibor 
 
Ágoston Viktor 
Amroun Rachid 
Bagyinka Éva 
Birinyi Sándor 
Buli Ágnes 
Futó Sándor Zoltán 
Gál Lívia 
Gyıri Ferenc 
Kamenyiczki Gábor Ádám 
Kovács Krisztina 
Kıszegi István 
Krajcsó László 
Laczó Mónika 
Molnár Miklós 
Oláh Enikı 
İszi Gitta Rozália 
Pataki Levente József 
Penczi Éva 
Pop Stella Gabriella 
Sági Krisztina 
Selmeczi Katalin Zita 
Sudák Edina 
Sutyinszki István 
Szabó Timea 
Szabó Zoltán 
Szappanos Terézia Emília 
Szijjártó Károly 
Szilágyi Szidónia 
Szőcs Ágnes 
Unyatinszky Krisztina 
Vandlik Katalin 
Vida Viktória 
Zahorán Ágnes 
Zahorán Zalán 
Zsilák Mihály 
Zsilák Tünde 

 
1989/1993 
12.B  
Dr. Simon Imréné 
 
Balla Tímea 
Berta Nóra 
Boda Estilla Csilla 
Borbély Tünde Ildikó 
Darida Pál János 
Domokos Hajnalka 
Dubravcsik Balázs 
Gábriel Anett Szilvia 
Halász Attila Kálmán 
Hanczár Tímea 
Harmados Hajnalka 
Havasi Katalin 
Hıgyes Endre 
Hursán Gábor 
Kergyik Éva 
Kiss Anita 
Kovácsik Csaba 
Miskéri Anita 
Nagy Gábor László 
Ombódi Róbert 
Pepó Patrícia 
Perdi Szilvia 
Pfeifer Gabriella 
Rajnai Csaba 
Somogyi Nóra 
Szaniszló István 
Szilárd Katalin 
Szlovák Ágnes 
Szőcs László 
Tóth Zsuzsanna 
Török Éva 
Varga Ákos János 
Várkonyi Adrienn Judit 
Vitaszek Edina 
Zsilinszky Tibor Krisztián 
Zsíros Ramóna

 
1989/1993 
12.C  
Weinhardtné Gácsi Katalin 
 
Balázs Katalin 
Csanádi Tibor 
Csatlós László 
Csiernik Éva 
Farkas Gabriella 
Futó Eszter Judit 
Gábel Emese 
Gálfi Bence Boldizsár 
Gálik Magdolna 
Giricz Dániel 
Goldman Júlia 
Gyucha László 
Gyulafalvi Enikı 
Halmosi Zsuza Éva 
Harangozó Csilla 
Kamarás Anna Edina 
Kása István Zoltán 
Kukucska Mihály 
Kuliga Krisztina 
Kunos Dániel 
Laszkó Tímea 
Lovassy Irén 
Marossy László Géza 
Márton Rozália 
Mazán Tamás 
Németh László 
Pálfi Gábor 
Papp Gabriella 
Rojik Rita 
Sajben Katalin 
Szegedi Attila 
Vass krisztián 
Veress Lajos 
Vura Ferenc 
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1989/1993 
12.D  
Ardayné Kincses Már-
ta/Aradi Andrásné 
 
Arany Rita 
Béni Beáta 
Bóné Andrea 
Bozó Ibolya 
Dákány Anikó 
Fekete Gábor 
Gál Éva 
Guj Diána 
Gyulai Krisztina 
Hankó Katalin Franciska 
Hergovits Gizella Krisztina 
Kesiár Katalin 
Kiss Balázs 
Kiss József 
Kocsis Mariann Anikó 
Kovács Anita 
Kovács Enikı Anna 
Köles Edit 
Krnács Péter 
Kurucz Timea 
Matuska Sándor 
Milyó Melinda 
Nagy Szilvia 
Patai Tímea 
Tóth Szilárd Endre 

1989/1993 
12.E 
Vank Judit 
 
 
Antal Nóra 
Boldog Szabolcs 
Csirkés Zsolt 
Hegedős Zsolt 
Jancsó Szilvia Mária 
Kıváry Réka Ilona 
Létai Jusztina Nóra 
Márki Valéria Andrea 
Markos Csaba 
Nátor Anett 
Paulik Timea 
Roszkos Kornél 
Szabó Ákos 
Szabó Barbara Melinda 
Szalai Mónika 
Szalóki Ágnes 
Szeverényi Sándor 
Szőcs Marianna 
Tábor Renáta 
Tímár Edit Krisztina 
Tóth Attila 
Tóth Éva 
Tóth Helga Angéla 
Tóth Judit 
Tóth Vince László 
Vágási János 
Vincze Anita 
Zsótér Tímea Kinga 

1990-1994 
12.A 
Stefanik Klára 
 
 
Balogh Judit 
Balogh László 
Bereczki Zsuzsanna 
Béres Ágnes 
Béres Klára 
Bjelik Annamária 
Császár Mónika 
Gyulai Andrea 
Kávási Katalin 
Király Olga 
Kocsis Szilvia 
Kovács Emese 
Kováts Tibor Balázs 
Krátky Ákos 
Lakatos Annamária 
Makra Zita 
Medovarszki Krisztina 
Molnár Szilvia Mónika 
Nagy Éva 
Nagy Nóra 
Nemes Szilvia 
Németh József 
Rálik Ágnes 
Rálik Noémi 
Sárközi Julianna 
Szilaj Eszter 
Tajti János 
Tóth Judit 
Tóth Roland 
Uhrin Zita 
Zahorán Kristóf 
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1990-1994 
12. B 
Szabolcs Edit 
 
Andor Szilárd 
Árgyelán Miklós 
Balog András Levente 
Bondár Zsuzsanna 
Borbola Kinga 
Dankó Stella Júlia 
Drienyovszki László 
Füzesi Gabriella 
Gál István Ferenc 
Gulyás Orsolya 
Havasi Kálmán 
Hegedős Márta 
Honti Péter 
Horcsák István 
Hugyecz Hajnalka 
Korcsok Éva 
Kossuth Enikı Katalin 
Kovács Krisztina 
Kovács László 
Kovács Marianna 
Ladányi Noémi 
Máté Attila Péter 
Megyeri Csaba 
Mezei Csaba 
Nagy Balázs 
Pacsa Péter Dénes 
Simon György 
Széll Natália 
Szokolay Klára 
Tóth Anett 
Tóth Balázs 
Tóth Ildikó 
Varga Lidia 
Viszkok Sándor Attila 
Zentai Péter György 
Zsótér Attila 
 

1990-1994 
12.C 
Pándy Margit 
 
Ács Ildikó 
Balogh Éva 
Batke Zoltán 
Bencze Éva Judit 
Bencsik Emese 
Bikádi Zsolt Ede 
Csicsely László György 
Dombrádi Lajos 
Gábor Ildikó 
Hodák Tünde Judit 
Horváth Brigitta 
Jaksa István 
Kalmár Zsuzsanna 
Kismarton Annamária 
Kiss Bernadett 
Liszkai Tamás 
Menyhért Attila István 
Mészáros Attila Róbert 
Pap Bernadett Éva 
Penczi Erika 
Rácz Erika 
Rizmann Krisztián Attila 
Seres Attila 
Slezák Tünde 
Szabó Ibolya 
Szabó Zsolt 
Szöllısi Andrea 
Tóth Attila Tihamér 
Tóth Mónika Margit 
Varga Márta 
Vidovenyecz Adrienn 
Zsilák Péter Pál 

1990-1994 
12.D 
Balázs Gyula 
 
Árgyelán Krisztián 
Bányai Ildikó 
Bede Hajnalka 
Benke Gyöngyi 
Cservenák Szandra 
Csonka Péter 
Derzsi Helga 
Dobra Mariann 
Fabulya György 
Farkas Emese 
Hidvégi Péter 
Horváth József Miklós 
Kerekes Judit Piroska 
Kiss Margit 
Kiss Rita 
Kliment Edit 
Krnács Ágota 
Lakatos Szilvia Éva 
Lix Attila 
Oláh Ferenc 
Petruzsán Attila György 
Purecse Gabriella 
Resetár Anita 
Sipos Beatrix 
Szente Karolina 
Sziromi Boglárka 
Tárnok Erika 
Timkó Ágnes Anna 
Tóth Márta 



 18 

1990-1994 
12.E 
Sipos Lászlóné 
 
Bárány Nikoletta 
Bogyó Andrea 
Csatári Éva 
Gyarmati Gábor 
Hankó Mónika 
Hegedős Gyöngyi Csilla 
Horváth Erzsébet Ágota 
Kóra Ágnes 
Koczka Judit 
Kocsis Nóra Rozália 
Kovács Éva 
Kovács-Fiskus Edina Krisz-
tina 
Kvasz Gabriella 
Litavecz Márta 
Marhás Imre 
Mata Olga 
Molnár Krisztina 
Nemes Timea 
Nóvé Ágnes 
Péli Henrietta 
Petrovszki Szilvia Judit 
Popol Márta 
Puskás György 
Roczkov Péter 
Schachay Szilvia 
Szabó Szilvia 
Szeles Szilvia 
Szilágyi Judit Ilona 
Szıke Zoltán 
Szıke Zsuzsanna 
Tógyi Viktória 
Tóth Andrea 
Tóth Magdolna Erika 
Török Anett 
Valkó Vilmos Attila 
Várközi Angéla 
 

1991-1995 
12.A 
Pocsai Zoltán 
 
Csatári Sándor 
Csató Szilvia 
Csernátony László 
Dániel József 
Dohány Szilvia 
Gurzó Tamás 
Gyöngyösi Beáta 
Gyurkó Szilvia 
Hugyecz Tünde 
Ipacs Tímea 
Kalász Edit Ilona 
Kiss Andor 
Kovács Anita 
Kovács Bernadett 
Krám István 
Laczkó Tamás 
Mészáros Anikó 
Nagy Ferenc János 
Nyéki Viktor 
Opauszki Adrienn Helga 
Petényi Zoltán 
Rucz Mónika 
Ssitkei Zoltán 
Szegedi Bernadett 
Szeverényi Gábor 
Szokolay Csaba 
Virág Veronika 

1991-1995 
12.B 
Galiszné Korcsok Katalin 
 
Bakos István Mihály 
Biszku Zsolt János 
Bondár Edit Magdolna 
Botyánszki Pter 
Csendes Krisztina Klaudia 
Drienyovszki Nóra 
Haba Gábor 
Havasi Zoltán 
Huszár Mária 
Kiss Anita 
Kocziszkiy Attila 
Kocsis Ildikó 
Köllı Izabella 
Kıvágó Emese 
Králik Péter Gábor 
Lovas Péter 
Milyó Enikı 
Némedi József 
Péter Nóra 
Petri Tamás 
Polyák István 
Ruck Adrienn 
Sályi László 
Schön Lea Barbara 
Simon Csaba András 
Suhajda Csilla 
Szabó Orsolya Ágnes 
Szabó Szilárd István 
Szabó Zsanett 
Szudár Attila 
Tomka Márta 
Varga Adrienn 
Varga Rita 
Varga Sándor 
Várhelyi Zoltán Ágoston 
Zsilák Judit 
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1991-1995 
12.C 
Bai Éva 
 
Ágota László 
Albrecht Margit 
Balatinecz Ágnes Renáta 
Balázs Emese 
Balogh László 
Budai István 
Burján Mariann Éva 
Csarnai Edit 
Darida Mária 
Fekete Gergely 
Futaki Rita 
Grósz György 
Gyivicsán Andrea Katalin 
Gyulafalvi Edit 
Harangozó Andrea 
Horváth Andrea 
Horváth Gyöngyi Gitta 
Kenyeres Zsuzsa 
Kiss Katalin 
Lehoczki Szilvia 
Majernyik Márta 
Major Mónika 
Maléth Etelka 
Mezei János 
Molnár Levente 
Nagy Márta 
Pálfi Endre István 
Palotás Enikı Vera 
Priskin Tamás 
Sipos Márton 
Tárnok Zsolt Mihály 
Vantara Klaudia

1991-1995 
12.D 
Balázs Gyuláné 
 
Bánfi Alíz 
Bánhidi Árpád 
Baukó Anita Eszter 
Beleznai Dániel László 
Budai Tímea 
Csehi Miklós 
Darabos Csaba 
Gálfi Edina Eszter 
Gáspár Attila 
Gera Ildikó 
Gyimesi Mariann Tünde 
Hegyesi Judit 
Horváth Gábor Zoltán 
Hrabovszki Adél 
Hunyad Levente Péter 
Jaksa Judit Krisztina 
Kálmán Viktor 
Kesjár Tamás 
Kiss Tímea 
Kóródi Gabriella 
Kovács Sándor 
Liker Csaba Zsolt 
Lipták Zsuzsanna 
Mecskó Zsuzsanna 
Moskovits Imre 
Ollé Krisztián András 
Rómer Judit 
Sándor Csilla Tünde 
Schmidt Gabriella 
Simó László 
Szák Anikó 
Szarvas Anita 
Szvitan Zoltán 
Tobai Margit 
Tóth Géza 
Uhrin Tamás 
Vakulya Nándor 
Varga Tamás György 

1991-1995 
12.E 
Dr. Hudák Györgyné 
 
Bács Éva 
Csáki Zita 
Gyányi Ildikó 
Hegedős Krisztina 
Jónás Edit 
Kenéz Imola 
Kocsi Klára 
Kondács Edit 
Kotroczó Emese 
Kovács Barbara 
Kriskó Edina 
Matuska Ildikó 
Nagy Márk 
Nemes Katalin 
Rózsa Erika 
Sánta Tibor 
Schusztek Krisztina 
Soczó Krisztina 
Sutyinszki Mária 
Szabó Napsugár Adrienn 
Szabó Szilvia 
Tábor István 
Takácsy Márta 
Tóth Etelka 
Tunyoghi Beatrix 
Tuska Ágnes Mária 
Váraddi Nóra 
Veress Anikó 
Vízkeleti Krisztián 
Zalay Ágnes 
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1992-1996 
12.A 
Dr. Hursán Györgyné 
Medovcarszki Jánosné 
 
Benyó Barbara 
Boó Gabriella 
Csák Edit 
Csüllög Anita 
Farkas Beáta 
Fejes Szilvia 
Goldmann István 
Gyenge Norbert 
Hajnal Éva Anett 
Halász Zsanett 
Hernádi Ildikó 
Hrabovszki Ildikó 
Királyvári Lívia Eszter 
Kis Ibolya Margit 
Kiss Angéla 
Kiss Zsolt 
Kósa Szilvia 
Kovács Eszter 
Kovács Tamás 
Lecskó Tünde 
Makoviczki Éva 
Máté Mariann Judit 
Mayerhoffer Tamás Erik 
Mazán Pál 
Mecseki Anikó 
Nagy Emese 
Nagy Melinda 
Nóvé Ildikó 
Puskás Ibolya 
Remes János 
Sebián Petrovszki László 
Szabados Réka 
Szabó Imre 
Tarján Bernadett 
Tóth Edit Klára 
Zsedényi Dániel István 
 

1992-1996 
12.B 
Dr. Grin Igorné 
 
 
Ambrus Szilvia 
Andó Gabriella Márta 
Bereczki Beatrix Annamária 
Cseh Anetta Györgyi 
Csollár Géza 
Drienszky Edina 
Erdei Szabolcs 
Gubcsó Endre 
Gyüre Anita 
Hajdu Éva 
Haller Erzsébet 
Kismarton Barbara 
Kruzsicz Tibor 
Laduver Anita 
Lengyel Judit 
Miklya Attila 
Nátor Enikı Beáta 
Nyikora Ildikó 
Pusztai Henrietta Gréta 
Rácz Tímea 
Sarusi Gyöngyi 
Sinka Róbert 
Somlyai Imre 
Somogyi Anikó Erzsébet 
Széri-Varga Eszter 
Takách Zsuzsanna 
Török Béla 
Vadas Ernı 
Valentényi Éva 
Varga Katalin 
Veszpi Gyula 
Vozár Ágnes 
Zalánfi Gabriella 
Zsilinszky Éva 

1992-1996 
12.C 
Dr. Domokos Tamásné 
 
 
Benedek Katalin 
Benyó Boglárka 
Boldog Bernadett Erika 
Borgulya Tamás 
Danczik Edit 
Hajas Nikolett 
Hangyási Gábor Tamás 
Hirsch Lívia 
Jankó Andrea 
Jávor Fanni Réka 
Kónya Zoltán 
Kovács József Tibor 
Nagy Nikoletta 
Neller János 
Németh Zoltán 
Palotás Krisztián 
Prekop Oliver 
Sályi Attila 
Szabó Annamária Vlahita 
Szabó Tibor 
Szász Zita 
Szécsi Barbara Anita 
Totorán Ágnes 
Vantara Tünde 
Varga Igor 
Viczián István 
Vidovenyecz Éva 
Zsákai Zsuzsa 
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1992-1996 
12.D 
Mag Mária 
 
Balogh Éva 
Baliga Noémi 
Balogh Ágnes 
Baranya Sándor 
Benkı Zotán 
Bódis Erika Erzsébet 
Dajka Ádám 
Durkó András 
Hankó Orsolya 
Kiss Aranka Anna 
Medovarszki István 
Medovarszki János 
Medovarszki Zsolt 
Nagy Hajnalka Andrea 
Nagy Zsóka 
Orbán Attila 
Palotás Csaba Tibor 
Rajnai Tamás 
Révész Csaba 
Roszik Csaba 
Sajben Zoltán 
Szabados Mónika 
Szabó Balázs 
Sziromi Katalin 
Tóth Ferenc 
Tóth János 
Varga András 

1993-1997 
12.A 
Pocsai Zoltánné 
 
Ancsin Bettina 
Bucsi Barbara 
Cser János 
Doroszlai Tímea 
Fekete Katalin Gabriella  
Fekete Tímea 
Gyaraki Anita 
Horváth Ildikó 
Horváth Nóra 
Ilyés Hedvig 
Jaksa Zsolt 
Kócsa Katalin 
Kotroczó Ágnes 
Kovács Ágnes 
Kovács Hermina Lidia 
Kövesi Gyöngyi 
Laurinyecz Anita 
Lipták Linda 
Mihaieszcu Andrea 
Mucsi Anikó 
Nyima Erzsébet 
Petrina Anita 
Pusztai Kincsı Zsuzsa 
Szabó Ágnes 
Szabó Andrea 
Szabó Andrea II. 
Szedoglavits Jolán Györgyi 
Szekeres Diána 
Szigeti Károly 
Sztanojev Emese 
Tóth Mariann 
Túri Timea 
Veres Kitti 
Vozár Boglárka Zsuzsanna 
Zahorán Ildikó 

1993-1997 
12.B 
Dr. Zsilinszky Tibor 
 
Bartha Éva Katalin 
Bertalan Sándor 
Botyánszki Anita 
Botyánszki Botond Endre 
Bujdosó Szilárd 
Csepelényi Mariann 
Domokos Mónika Tünde 
Gyaraki Nóra Erzsébet 
Hantos László Zoltán 
Jenei Péter 
Juhász Balázs 
Kanalas Sándor 
Kiss Márta Virág 
Kolarovszki Tünde 
Koléner Anita 
Lipták Erzsébet 
Mag Mihály 
Máté Gábor István 
Mázor Melinda 
Medovarszki Adrienn 
Nagy Viktória 
Pankotai Eszter 
Pap Sándor 
Petényi Györgyi 
Petri Attila 
Prorok János 
Sinka Rozália 
Sóki Éva 
Sós Anna 
Szendi István 
Sztankó Zsanett 
Varga Petra 
Varga-Orvos Zoltán 
Vári Anikó 
Vas László 
Vass Beáta 
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1993-1997 
12.C 
Nyilas Mária 
 
Báder Mónika 
Dénes Klára 
Dimitrov Beáta 
Dócs Tünde 
Egri László 
Eleméry Szilvia 
Fábián Erika 
Fábián Mihály 
Fazekas Ágnes 
Filó Klára 
Hursán Katalin 
Ipacs Nikoletta 
Kovács Adrienn 
Laczó Veronika 
László Antal 
Majoros Ágnes 
Marik Ágnes 
Markos Csilla 
Molnár Georgina 
Pankotai Tibor 
Pauló Edit Adrienn 
Rung Márta 
Schillgrúber Enikı 
Szilágyi Roland 
Szolnok Sándor 
Tímár Vince 
Tuska Noémi 
Valent Edit 
Varga Mónika 
Veres Gabriella 
Zelenyánszki László 

1993-1997 
12.D 
Jávorné Vetési Magdolna 
 
Alexa Éva 
Baukó Angéla 
Bucsi Rita 
Csákó Gábor 
Csatári Attila 
Csontos Csilla Enikı 
Deák János 
Erdei Sabine 
Frankó Marianna 
Gálik Zita Andrea 
Gáspár Szabolcs 
Györki Balázs 
Hankó Petra 
Jámbor Julianna 
Kardos Barbara 
Kis Katalin 
Kiss Attila 
Kokavecz Gréta 
Mácsai Edit Magdolna 
Majercsik Márta Valéria 
Mazán Péter 
Mucha János 
Nagy Gabriella 
Nagy Gabriella II. 
Nagy Georgina Tímea 
Pataki Péter 
Rehák Szilvia 
Sándor János 
Szvitan Csaba 
Thúry Zsuzsanna Katalin 
Tóth Róbert 
Tıke Ágnes 
Török Sára 
Vetési Erika 
Vígh Klára Adrienn 
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1994-1998 
12.A 
Szabó Ila/Dr. Grin Igorné 
 
Bak Katalin 
Balázs Zsuzsanna 
Bobcsek Emese Ildikó 
Bolyán Anikó Erzsébet 
Dajkó Szilvia 
Erdélyi Hajnalka Boglárka 
Erdıs Barbara 
Fodor Judit 
Földesi Emıke 
Halász Henriett 
Hamza Henriett 
Horváth Edit 
Horváth Orsolya 
Kormányos Éva 
Kovács Rita 
Lenhart Krisztina 
Lovas Szilvia 
Mészáros Ferenc 
Miklya Gabriella 
Nagy Csilla 
Nagy Gabriella 
Nagy Gabriella 
Pribojszki Mária 
Regele Barbara 
Sánta Szabolcs 
Sövényi Rita 
Szabó ÍAndrea 
Szabó Krisztina 
Szabó Melinda 
Szeverényi László 
Szőcs Katalin 
Varga Zsuzsanna Katalin 
Veres Mariann 
Viczián Henrietta

1994-1998 
12.B 
Szenográdiné Tóth Csilla 
 
Annaházi Anita 
Bálint Ágnes 
Borsi Éva Emıke 
Csarnai László 
Domokos Ágnes Judit 
Farkas Tibor 
Frankó Edit 
Futaki János 
Gera Hajnalka 
Gıgh Noémi Jolán 
Hanzó Teréz Gyöngyi 
Jurák Róbert 
Kitka Anikó 
Kopcsák Zoltán 
Kovács Mihály 
Köpe Andrea 
Lengyel Réka 
Lipták György 
Lırincz Andrea 
Major Szilvia 
Márkus Eszter 
Mezei Zoltán 
Nagy Szilvia Anasztázia 
Nagy Zoltán 
Oszlács Ágnes 
Rattai Roland 
Seres Ferenc 
Süle Ferenc Attila 
Szabó Katalin 
Varga Ernı 
Varga Lilla 
Zágonyi Levente 
Zilling Christian 
Zimmermann Alíz 

1994-1998 
12.C 
Szabó Zsófia 
 
Bereczki Andrea 
Bíró Alexandra 
Csuvarszki András 
Dankó Krisztina Éva 
Dobrocsi Szilvia 
Együd Éva 
Fejes-Tóth Judit 
Gábriel Kata 
Halmágyi Helga 
Hodorga Erika 
Hrabovszki Zsanett 
Hugyecz Marietta 
Kesjár Edina 
Kiss Balázs 
Kónya Andrea 
Kopcsa Márta 
Kovács Sándor 
Kovács Szilvia 
Kovács Veronika 
Körmendy Éva 
Milyó Gábor 
Nátor Nóra 
Osztroluczki Anita 
Pásztor Mária Regina 
Pelle Róbert 
Pocsai Judit 
Póda Krisztina 
Polonka Gábor 
Rigó Andrea Anett 
Rózsa Ágnes 
Sarkadi László 
Soczó Edit 
Szatmári Csaba 
Szeverényi Zoltán 
Tóth Andor 
Tóth Tímea 
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1994-1998 
12.D 
Kovács Tibor 
 
Balogh István Vilmos 
Boros Brigitta 
Boros Csilla Veronika 
Debreceni Dóra 
Evanics Brigitta 
Horváth Daniella 
Horváth Péter Gergely 
Ipacs Andrea 
Jantyik Zita 
Kovács Katalin 
Kovács Zita 
Kristóffy László 
László Andrea 
Mag József 
Mike Andrea 
Miklós Krisztina Csilla 
Molnár Mária 
Nagy Krisztina 
Nagy Mónika 
Oláh Tímea 
Ónodi Benjamin 
Orosz Sándor Mihály 
Pál Zoltán József 
Papp Zsuzsanna 
Pécsi Krisztina 
Pugymer Bernadett 
Rómer Melinda 
Rusznák Mónika 
Sáfrány Mariett 
Séner Magdolna 
Szabó Barbara 
Szuromi Tímea 
Túri Irén 
Vandlik-Katola Zoltán 
Varga Péter 

1995-1999 
12.A 
Balázs Gyuláné 
 
Aranyi Dóra 
Balogh Ildikó 
Bánfi Zsuzsanna 
Barna Sarolta Éva 
Csatári Éva 
Darányi Szilvia 
Gebei Laura 
Hodosi Enikı 
Kovács Adrienn 
Kovácsik László 
László Gábor 
Latorcai Katalin Hajnalka 
Molnár Judit 
Nagy Edit 
Nagy Ildikó 
Nemes Imre 
Péli Andrea 
Pelyhe Nóra 
Ribár Andrea 
Tordai Rita 
Tóth Ildikó 
Vakarcs Sándor 
Vereczke László Lajos 
 

1995-1999 
12.B 
Stefanik Klára 
 
Balogh Anikó 
Bánfi Nikolett 
Bekecs Gergely Zsolt 
Békés Nándor 
Beszeda Ildikó 
Bodor János 
Brvsznyiczki Erika 
Caimacan Tünde 
Fábián Eszter Katalin 
Gulyás Tamás István 
Gyıri Cecilia 
Hangyál Gabriella 
Juhász Krisztián 
Kálló Norbert 
Kiss Éva 
Kocsis Viktor 
Kopján-Kiss Gábor 
Kulik Balázs 
Kurtics Róbert 
Kurucz Norbert 
Mikics Péter 
Nagy Bernadett Zsanett 
Páskai Péter 
Petrovszki Péter 
Pósa Anikó 
Rajtár Zsófia 
Rigó Milán 
Szász Edina 
Tuska Balázs 
Varga Péter Ákos 
Zámbori Éva Adrienn 
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1995-1999 
12.C 
Soósné Vandlik Krisztina 
 
Aleksza Tímea 
Aradszki Beáta 
Békészki András 
Bódi Csaba Mihály 
Bordás Mária 
Buzder Tímea 
Csabai Imre László 
Csernyik Barbara Bea 
Csillik Éva 
Dobroczki Pál 
Erdélyi Tibor 
Forgó Alíz 
Gera Mariann 
Göndös Zsuzsanna 
Horváth Edina 
Hıgye Ildikó 
Kristóf Éva 
Kurilla Ágnes Renáta 
Lengyel-Rheinfuss Péter 
Leszkó Sándor 
Lipták Gábor 
Marosvölgyi Éva 
Martincsek Béla Zoltán 
Mayer Karolina 
Mihalik Réka 
Nemes József 
Szitás Sándor 
Szlávik Linda 
Sztraczinszki István 
Tirják Boglárka 
Urbán Sarolta 
Zeman Ferenc Csaba

1995-1999 
12.D 
Golovics Éva/ 
Szabó Zsófia 
 
Biri Erika 
Bondár Ágnes Gabriella 
Csenki Szilvia 
Germán Gabriella 
Gyebnár Judit 
Huterják László 
Királyvári Petra Ágnes 
Knáb László 
Kokavecz Hajnalka 
Kollár Ádám 
Kovács Gabriella 
Kovács Melinda 
Kovalik Ágnes 
Lamper Ágnes 
Molnár Éva 
Petrovszki Éva 
Priskin Gabriella 
Slyuch Krisztina 
Szabó Melinda 
Szegvári Gabriella 
Szilágyi Katalin 
Szívos Erika 
Szőcs Nikoletta 
Takách Tamás Dániel 
Tóth Viktor 
Tóth Zita 
Vantara Anikó 
Varga Tamás 
Zatykó Katalin 
Zsolnai Ivett 

1995-1999 
12.E 
Bai Éva 
 
Botyánszki Dóra 
Czifrák Viktória 
Cseppentı Csilla 
Diós Norbert Krisztián 
Giricz Anita 
Hartmann Tamás 
Kaliczka László 
Kónya Gabriella 
Lehoczky Dóra 
Lehoczky Réka 
Medgyesi Bernadett 
Megyeri Valéria Renáta 
Nagy Ildikó 
Nyikora Andrea 
Okos Erika 
Oryszcsák Katalin 
Pataki Valéria 
Petrovszki Nóra 
Rab Anita 
Rózsa Anikó 
Sindel Andrea 
Szabó Angelika 
Szántó Gábor 
Szatmári Júlia 
Szeles Szilvia 
Szigeti Zsolt 
Takách Géza 
Várai László 
Vári Katalin 
Veszeli Péter 
Zsámboki Árpád 
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1995-1999 
12.VIII 
Dr. Farkasné Csató Katalin 
 
Balog Edit 
Baur Edina 
Béres Márton 
Botyánszki Zsolt 
Darida Ágnes 
Fabula Szilvia 
Fekete Alexander 
Galisz Virág 
Huszti Árpád 
Irányi Katalin 
Kelemen Éva 
Kepenyes Nikoltta 
Kittlinger Csilla 
Kıszegi Melinda 
Lévai Péter 
Pocklán Erika 
Polonkai Petra 
Selemoncsák Ferenc 
Szabó Helén 
K. Szabó Zoltán István 
Szente Vajk Bálint 
Szilágyi Szabolcs 
Tímár Tamás 
Tóth Lilla 
Varga Róbert 
Zátonyi Ágnes

1996 - 2000 
12.A  
Szaszákné Tóth Anita  
 
Bende István 
Budai Balázs 
Fekete Gergely 
Gáspár Henrietta 
Gulyás György 
Hegedős Zoltán 
Janecskó Ildikó 
Kanyuk Réka Márta 
Kaszai Balázs 
Kátai Beáta 
Kis Beáta 
Koávcs Vera 
Kovács Roland 
Kunstár Alíz 
Máthé Melinda 
Mitykó Hajnalka 
Nagy Zoltán 
Orbán Orsolya 
Paluska Nóra 
Plavecz Ágnes 
Pusztai Dalma Petra 
Rácz Eszter 
Schmidt Beatrix Ágnes 
Schulcz Orsolya 
Skultéti Dóra 
Szatmári Hajnalka 
Szőcs Ágnes 
Tamáska Nóra 
Tari Erika 
Tóth Nikoletta Katalin 
Turák Veronika 
Unyatinszki Erika 
Varga Anita 

1996 – 2000 
12.B  
Medovarszki Jánosné  
 
Bátori Zoltán 
Blahut Viktor 
Botyánszki Anna 
Botyánszki János 
Búza István 
Csányi Tünde 
Csapó Béla 
Dénes Attila 
Durkó Róbert 
Fodor Anita 
Frank Ibolya 
Gáspár Ágnes 
Hidvégi Erika 
Hugyecz Éva 
Kormányos Andrea 
Kovács Melinda Anna 
Körösi Katalin Orsolya 
Laduver Róbert Ferenc 
Maya Lilla Éva 
Móricz Sándor 
Pap Melinda 
Pápa Éva 
Petri Andrea 
Petrovszki Zoltán 
Sips Kata Timea 
Somogyi Adrienn 
Svarsnig Antal 
Szabó Adrienn 
Szalai Edina 
Tapasztó László 
Tóth Krisztina 
Varga Ramóna 
Zsóri Attila
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1996 – 2000 
12.C  
Vank Judit  
 
Albert Péter 
Bacsa Edina 
Barbócz Bálint 
Baukó Tamás 
Bittmann Emil 
Bondár Ildikó 
Botyánszki Rita 
Bozsár Jusztina 
Csarnai Judit 
Dacsinecz Andrea 
Fekete Réka 
Földi Bernadett 
Gál Adrienn 
Gáspár Györgyi 
Gellén Nikolett 
Homoki Zsolt 
Kegyes Melinda Hilda 
Kepenyes Mónika 
Kiss Beáta 
Kiss Ildikó 
Kolarovszki Márk László 
Kovács Béla 
Kozma Melinda 
Krizsán Adél 
Krizsán Attila 
Nagy Dávid 
Nagy Julianna 
Nagy Sándor 
Peregi Zsolt 
Simon Ildikó 
Skoperda Krisztián 
Szeblák Tímea 
Vida Anikó 
Zsilinszki György 

1996 – 2000 
12.D 
Pándy Margit  
 
Andrik Gabriella 
Balázs István 
Balogh Lajos 
Bánfi Zsuzsa 
Barta Gergely Kristóf 
Czibula Ágnes 
Dobóvári Ildikó 
Gedó Gábriel 
Godány Gamás Adorján 
Gyuris Zoltán 
Hajduk Éva Judit 
Hegyesi Ágnes 
Horváth Erika 
Hunyadvári Árpád 
Juhász Zsuzsa Eszter 
Kepenyes Lilla 
Kocsis Eszter 
Krajcsó Krisztián 
Lehoczki Szabolcs 
Lipták Erzsébet 
Mengyán Zita 
Mezı Ivett 
Miklós Anett 
Nedró Éva 
Onáka Enikı 
Opauszki András 
Pataj Zoltán 
Ragettli Vanda 
Rajki Zsanett 
Selmeczi Ferenc 
Szabó Edina 
Tóth Tímea 
Valach Renáta Cecília 
Viczján Krisztina 
Vincze Katalin 

1992 – 2000 
12/VIII. 
Rung Lászlóné  
 
Babinszki Péter 
Barna Zsuzsanna 
Baukó Márta 
Bús Emese 
Csík Edit 
Erdei Noémi 
Falvi József 
Gajda Anna 
Gera Barbara 
Grin Gabriella 
Halász Enikı Tímea 
Jancsó Gyöngyi 
Kotroczó Éva Eszter 
Láza Magdolna 
Mikló Géza 
Nagy Barbara 
Pataki Tibor 
Perényi Péter 
Sajben Viktor 
Sarkadi Csaba 
Susán Bettina 
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1997 - 2001 
12.A  
Jávorné Vetési Magdolna 
  
Bencsik Anna 
Berczi Annamária 
Bolyán Krisztina 
Bondár Anikó 
Botás Bernadett 
Csarnai Emıke Judit 
Giliczó Eszter 
Halmágyi Anikó 
Halmágyi Zsuzsa 
Hegyesi Nikolett 
Izsáki Katalin 
Kalmár Ákos 
Kibédi-Varga Lajos 
Király Eszter Adrienn 
Kokavecz András 
Kolarovszki Emese 
Korcsok Nóra 
Kovács Katalin 
Laurinyecz István 
Lukács Anita 
Medvegy Márta 
Mészáros Péter 
Náfrádi Katalin 
Nikula Magdolna 
Ökrös Anna 
Patkó Henrietta 
Rajtár Dóra 
Szentmihályi Marianna 
Tokai Mária 
Vandra Anett 
Varga Bíborka 
Viand Ferenc 
  

1997 – 2001 
12.B  
Dr. Zsilinszky Tibor 
 
Bátori Károly 
Bíbel Gabriella 
Csarnai Tamás 
Csepregi András 
Csepregi Nóra 
Evanyics Timea 
Feledi Tibor 
Fodor Csaba 
Hoffer Dániel 
Hugyecz Dolli 
Kliment László Zsolt 
Kolozsvári Edina 
Krajcsó Adrienn 
Laczó Bence 
Lippai Éva 
Molnár Brigitta 
Pánczél Sarolta 
Petrovszki Viktor 
Pikó Márta 
Pintér Szilvia 
Rácz Beáta 
Séllei Tamás 
Sövényi Mária 
Szabó Diána 
Szabó Katalin 
Szalay Ágnes 
Takács Sándor 
Tóth Ágnes Krisztina 
Tóth Illés János 
Tóth Zsanett 
Vozár Mónika 
Weidmann Edit 

1997 – 2001 
12.C  
Dr. Simon Imréné  
 
Abai János 
Bicsák Péter 
Bollók Ádám 
Botyánszki Adrienn 
Csapó Ferenc 
Ferenczi Tamás 
Gálek Antal 
Gondi Melinda Ildikó 
Incze Katalin 
Jelenka József 
Juhász Zsuzsanna 
Karlik Szilvia 
Kiss Adrienn 
Kiss Liliána 
Kohut Adél Flóra 
Kormányos Antal 
Kovács Gabriella Magdolna 
Kovács Tünde 
Laczó Margit 
Lukoviczki Edit 
Márkus Balázs 
Marosán Andrea 
Márton Mária 
Megyeri Ágnes Judit 
Mekis András 
Nagy Krisztina 
Pap Gyula 
Pljesovszki Zoltán 
Simon Zoltán 
Szántó Ildikó 
Szekeres Mariann 
Szél Ildikó Melienda 
Terleczkiy Péter 
Tóth Péter 
Vári Ildikó
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1997 – 2001 
12.D  
Szabolcs Edit 
Medovarszki Jánosné 
 
Ábrahám Tímea Magdolna 
Bandzsal Nikoletta 
Bazsó Nikoletta 
Bózsó Zsuzsanna 
Csende Zsuzsanna 
Csobán Tímea 
Csökmei Hajnalka 
Csuvarszki Nóra 
Darányi Viktória 
Gedó Marietta 
Göndös Gábor 
Gurzó Ákos 
Hegedős Krisztina 
Horváth Péter 
Kincses Anikó 
Kiss Csaba László 
Kiss László 
Kopasz Theofil 
Kovács Erika 
Krizsán Nóra 
Latorcai László 
Mézes Péter Pál 
Ozsváth Judit 
Piros Angéla 
Rausz Péter 
Sándor Máté 
Sipos Alice Annamária 
Tótka Judit 
Virág Éva 
Zsidják Erika 
Zsindely Nóra 

1993 – 2001 
12/VIII.  
Orosi Pál 
 
 
Balogh Zoltán 
Bozó Norbert 
Bugyi Ferenc 
Drugan Árpád 
Enyedi Gábor 
Gazsó Ágnes 
Gyebrovszki Éva 
Juhász György 
Kazinczky Gábor 
Lıdi Szilvia 
Mazula Beáta 
Mengyán Eszter 
Nagy Károly Róbert 
Németh Attila 
Révész Viktória 
Rónyai László 
Szegfő Gábor 
Szili Krisztina 
Tóth Sándor Attila 

1998 – 2002 
12.A  
Bogár Jánosné  
 
Babinszki Beáta 
Benkı Mariann 
Bereczki Diána 
Búsi Zsuzsanna Erzsébet 
Czepó Beáta 
Cseh Katalin 
Dékány László 
Dobos Emese Réka 
Drusza Tímea Ágnes 
Gurzó Richárd 
Juhász Ágnes 
Károly Kitti 
Kovács Adrienn 
Kovácsik Nóra 
Krajcsó Miklós Pál 
Krizsán Tamás 
Malatinszky Gyöngyi Édua 
Markó Linda 
Mosoni Annamária 
Murvai Márta 
Nagy Gabriella 
Rébeli-Szabó Tamás 
Serfızı Gyöngyi 
Szatmári Laura 
Szilágyi Erzsébet Éva 
Tóth Balázs 
Tıkés Tímea 
Udvar Anita 
Varga Bence 
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1998 – 2002 
12.B  
Pocsai Zoltán  
 
Balázs Árpád 
Bálint Edit 
Baur Eszter 
Csanda Viktor 
Dániel Alpár András 
Dudás Regina 
Gulyás Edina 
Jenei Imre 
Kádas Attila 
Kapus Anita 
Kiss Villı 
Lehoczki-Krsjak Csaba 
Móra György 
Mult Attila 
Simon Krisztián Ervin 
Szabó Tibor 
Tóth Gyula 
Tóth János 
Tölgyesi Norbert 
Vaszkó Dóra 

1998 – 2002 
12.C  
Kovács Tibor  
 
Barna Zsanett 
Békefalvi Georgina 
Berki Hajnalka 
Borbély Zoltán 
Boros Erzsébet Margit 
Brassai Orsolya Lilla 
Budai Éva 
Farkas Éva Erzsébet 
Fekete Gyöngyvér Johanna 
Gózon Mihály 
Griecs-Káman Alexandra 
Kovács Hajnalka 
Kovács Zsófia 
Lakatos Orsolya 
Mári Petra 
Marton Ildikó 
Molnár Zoltán 
Nagy Brigitta 
Orosz Gábor 
Otlecz Mónika 
Papp Adrienn 
Püski Éva 
Sipaki Mária 
Surin Tamás 
Szabó István 
Szakolczay Anita 
Szász Virág 
Szojka Petronella 
Szınyi Krisztián 
Tyetyák Zsuzsanna 

1998 – 2002 
12.D  
Tóth Csilla  
 
Bajkai Nikolett 
Balázs Boglárka 
Bangó Adrienn 
Bozsár Stefánia 
Bróda Tímea 
Budai Zoltán 
Cserenyecz Anita 
Csobai Erzsébet 
Fábián Anna 
Forvith Péter 
Hathy Edit Margit 
Horváth Éva 
Kelemen Gyöngyi 
Kocsor Krisztina 
Márton László 
Nagy László 
Nemes Adrienn Tímea 
Paulik Judit 
Priskin Tünde 
Szabó Tamás 
Szelezsán Anikó 
Szőcs Éva 
Tóth Attila 
Tóth Bálint 
Tóth Beáta 
Tóth Edit 
Vágási Andrea 
Vass Ágnes Éva 
Veress Tamás 
Zsjak Katalin
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1998 – 2002 
12.E  
Dr. Grin Igorné  
 
 
Árgyelán Tímea 
Balázs Ádám 
Bali Mihály 
Bankó Sarolta 
Budai Krisztián 
Darabos Katalin 
Farkas Tamás 
György Achilles 
Heidt Nóra Ildikó 
Jancsó Ágnes 
Kertész Sándor 
Kıvári Péter 
Labát Petra 
Machlik Péter 
Markó Gabriella 
Marunák Eszter 
Orosi Norbert 
Pap Ágnes 
Pápai Viktor 
Pásztor Norbert 
Potyi József 
Réti Edit 
Rostás Norbert Jenı 
Tamás Krisztián 
Tatár Krisztián 
Varga Zita 
Vatrán Éva 
Zana Beatrix Éva 
Zsedényi Ádám Kornél

1999 - 2003 
12.A  
Dr. Csókáné Török Orso-
lya / Weinhardtné Gácsi 
Katalin 
 
Árendás Éva Anett 
Bagdi Melinda 
Balázs Edina 
Baukó Adrienn 
Bucsi Adrienn 
Czifrák Gergı 
Csatlós Erzsébet 
Dimény Kata 
Dunai Dániel 
Gróh Mária Julianna 
Hajdú Helga Márta 
Horváth László 
Hrabovszki Szabina 
Jacsek Nolrbert 
Kádas Andrea 
Kántor Ágnes 
Katona Gergı 
Kovács Anett 
Kovács Nóra 
Labos Ágnes 
Laurinyecz Hajnalka Ilona 
Losonczi Nagdolna 
Makai Zsuzsanna 
Mohári Enikı 
Pauló Judit 
Pintér Ildikó 
Rideg András 
Tóth Cintia 
Varga Kincsı 
Vargovits Katalin 
Winter Mariann 

1999 – 2003 
12.B  
Szabó Zsófia  
 
 
Alexa Piroska 
Bakai Balázs 
Czirbuly Attila 
Darabos Judit 
Evanyics Tibor 
Galát Edina 
Gyebnár Norbert 
Hegedős György 
Hegedős István 
Hicz Ágnes Erzsébet 
Horváth Anita Éva 
Juhász Róbert 
Kaszai Norbert 
Kecskeméti Márta 
Kiss László 
Knyihár Ákos 
Lipták Máté Sámuel 
Major Krisztina 
Müller Edina 
Nagy István 
Palyusik Éva 
Perkuti Gabriella 
Petrovszki Judit 
Petrovszki László István 
Sápi Zoltán 
Szép Gábor Róbert 
Tóth András 
Vásárhelyi Tünde 
Zsibrita János 
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1999 – 2003 
12.C  
Pocsai Zoltánné  
 
Almási István 
Andornaki Nóra 
Apáti-Nagy Éva Viktória 
Bacsa Zoltán 
Bús István 
Czinkóczky Zoltán Márton 
Drienyovszki Éva 
Erdıs Renáta 
Földesi Ágnes 
Gelegonya Edina 
Horváth Roland 
Kapusi Zoltán István 
Kelemen Zoltán 
Kiss Tünde 
Knyihár Balázs 
Krajcsó Klára 
Krizsán Gyöngyi 
Kurilla Annamária 
Kurucz Zoltán 
Lendvai Tamea 
Marton Éva 
Mizák Nikolett 
Pál Gabriella 
Számel Balázs 
Szokolai Krisztina 
Tóth Erzsébet 
Tóth Ibolya 
Uhrin Anna 
Varga Brigitta Edit 
Varga Nelli 

1999 – 2003 
12.D  
Komáromi István 
 
Balogh Nóra 
Bibel Szandra 
Bojtos Attila 
Csökmei Gergı 
Fábián Zsuzsanna 
Fehértemplomi Katalin 
Fejes Máté 
Gedai Anita Judit 
Hankó Gergely 
Hrabovszki Edit 
Jambrich Klára 
Kasnyik Beáta 
Kiss Anna 
Kiss Rita 
Kovács Edina 
Kozma Szilvia 
Maczák Tímea 
Matusik Krisztina 
Mike Viola 
Molnár Katalin 
Nagy Katalin 
Pálmai Mátyás 
Petrencsik Katalin 
Petrovszki Albert 
Szantner Annamária 
Szeder Csilla 
Tóth Ágnes Teréz 
Uhrin Péter 
Valánszki Sára 
Varga Zita 
Veres Eszter 
Zsibrita Balázs 

1999 – 2003 
12.E  
Galiszné Korcsok Katalin  
 
Balla Heidi 
Bánfi Zalán 
Bárdos Gréta 
Bereczki Barbara 
Bohus Mariann 
Bóta Beatrix 
Bula Erika 
Dombi Adrienn 
Fülöp Renáta 
Gajda Ágoston 
Griecs-Káman Zoltán 
Gudovics Éva 
Hajdu Péter 
Harangozó Edit 
Jancsó János Ferenc 
Klepeisz Dóra 
Kocsis Zita 
Marhás Erika 
Mucsi Ildikó 
Obetkó Krisztina 
Ondos Olívia 
Pászka Mariann 
Rébeli-Szabó Attila Zsolt 
Simon Virág 
Stummer János 
Szamosi Roland 
Szatmári György 
Szlopóczki Janka 
Takács Enikı Ivet 
Tóth Ivett 
Vámos Anna 
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2000 – 2004 
12.A 
Majthényi Dániel  
 
Bánfi Orsolya 
Dancs Balázs 
Deák Beáta 
Erdélyi Zoltán 
Farkas Evelin Éva 
Hamza Berta 
Hrabovszki Gina 
Kertész Márk 
Kocsis Tamás 
Kónya Beáta 
Kormányos Erika 
László Katalin 
Laurinyecz Edit Mária 
Marosvölgyi Csilla 
Mülek Krisztián 
Nagy Miklós 
Nagy Nóra Petra 
Nyári Zoltán 
Pákózdi Péter János 
Paluska Márta 
Pellek Márta 
Pieler József 
Retter Ágnes 
Rubóczki Adrienn 
Sárosi Erika 
Sebián-Petrovszki Petra 
Stúber Gyöngyi Zsófia 
Szabó Diána Klára 
Sznyida Réka 
Újfaluczki Beáta Linda 
Vágási László 
Varga Ádám 
Varga Renáta 
Zsibrita Boglárka Dóra

2000 – 2004 
12.B 
Barát Tünde  
 
Barna Angéla 
Béres Tamás 
Dobozi Balázs 
Gyıri Attila 
Hrabovszki György 
Jancsó Péter 
Kalmár Dániel 
Körömi Viktor 
Krnács Nóra 
Kvasz Viktor 
László Nelli 
Nemes Norbert 
Nemes Róbert 
Pálinkás Klára 
Rácz Diána 
Róka Miklós 
Szabó Gábor 
Szabó Krisztina 
Szakács Eszter 
Szakolczay Ádám 
Szendrei Mihály 
Tobak Lajos 
Tobak László 
Tószögi Nikolett 
Tóth Attila 
Tóth Erika 
Turbucz Sándor 
Varjú Nikoletta 
Wábel Péter 
Zajti Gábor 

2000 – 2004 
12.C 
Mag Mária/Orosi Pál  
 
Ambrus Réka 
Annaházi Katalin 
Bába Zoltán 
Bencsik János 
Berta Julianna 
Csáki Éva 
Dobrocsi Krisztina 
Farkas Ágnes Dóra 
Farkas Veronika 
Gazdag Krisztina 
Gurbán Líviusz 
Gyırfi Andrea 
Gyüre Judit 
Horváth Kitti 
Károlyi Csaba 
Kondács Fanni Emese 
Kovács Katalin 
Márkus Mariann 
Moka Tünde 
Nagy Ágnes Petra 
Nagy András 
Nagy Katinka 
Palik Tímea 
Priskin László 
Saitz Tímea Rita 
Sánta István 
Szőcs Anett 
Valkó Veronika
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2000 – 2004 
12.D 
Patakiné Brezina Mária 
 
Bagi Zsófia 
Berndt Ádám 
Burián Péter 
Caimacan Dávid 
Czégény Gyula 
Eperjesi Tímea 
Fabula Szabolcs 
Felegyi Tímea 
Huszti Nóra 
Jámbor Andrea 
Képíró László 
Kerekes Milán 
Kovács Ildikó 
Kulik Zoltán 
Lakatos Ferenc Sándor 
Maczik Rita 
Nagy Adrienn Anita 
Nyuzó Gabriella 
Péli Gábor 
Petrovszki Krisztián 
Pocklán Edit 
Rigó Máté 
Sárközy Márta Julianna 
Sarusi Annamráia 
Solymosi Tamás 
Somogyvári Barbara 
Sproch Ágnes 
Susánszki Péter 
Szabó Lajos 
Tóth Ágnes 
Vitéz László

2000 – 2004 
12.E 
Danczik Emese  
 
Ancsin Nóra 
Balázs Éva 
Balogh Edit 
Botyánszki sára 
Buzder Csilla 
Csajági Alíz 
Csatári István 
Dohányos Zoltán 
Domokos Réka 
Farkas János 
Farkas Katalin 
Gál Éva 
Gerlai Szilvia 
Gróza Anett 
Kajári Erika 
Kovács Csilla 
Lájer Csaba Pál 
Lippai Zsolt 
Lukács Boglárka 
Nagy Zoltán 
Németh Nelli 
Orosz Marianna 
Ottlakán Johanna 
Ördögh Nikolett 
Pallagi Csilla 
Pápai Lilla 
Rajkó Emese 
Simon Norbert 
Suskó Erzsébet 
Tapasztó Ágnes 
Tóth Sándor 
Tuka Bernadett 
Varga András 
Varga Mariann 
Vastag Adrienn
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2001 - 2005 
12.A  
Bárdos Tibor 
 
Anderkó Márta Zsófia 
Bartolák Anna 
Bartyik Imola 
Chrappán Hajnalka 
Csatlós Enikı 
Ferenczi Nóra 
Gábor Ágnes 
Hadobás András 
Kántor Ildikó 
Kovács Vera 
Krucsó Gabriella 
Nagy Katalin Zsófia 
Nagy Tímea 
Nagy Zsuzsa Nóra 
İri Balázs 
Podani Nóra Katalin 
Puskás Ágota 
Rákóczi Melinda 
Serfızı Ágnes 
Szabó Sarolta 
Szamosi Nikolett 
Szatmári Judit 
Szilágyi Marietta Lilla 
Szőcs László Ferenc 
Thurzó Éva Kamilla 
Tóth Nikoletta 
Váradi Anett 
Vass Viktória

2001 – 2005 
12.B  
Jávorné Vetési Magdolna 
 
Abonyi Péter 
Ambruzs Ádám 
Ancsin Éva Málna 
Béres Judit 
Berg Nóra 
Budai Gábor 
Buvár Mónika 
Csapó László 
Csatári Zoltán 
Daniel Krisztián 
Dian Márta 
Dobrovics Ferenc 
Dohány Orsolya 
Gácsi Zoltán István 
Gál Anita 
Gyetvai Tamás 
Hárshegyi Zoltán 
Horváth Dóra 
Kisföldi Tünde 
Los Csaba 
Matusik Andrea 
Mracskó Attila 
Nagy Miklós 
Póta Anna 
Puskás Barnabás 
Sándor Tamea 
Séllei Gábor 
Strifler Gerda 
Szász Csaba 
Tóth Renáta 
Tóth Tibor 
Urbán László 
Vaszkó Veronika 
Zsilák-Urbán Zsolt 

2001 – 2005 
12.C  
Pete István 
 
Babócsai Zsuzsa 
Bánfi Alíz Petra 
Dohányos Noémi 
Eitel Zsuzsa 
Gondi Anita Noémi 
Gurzó Emese 
Gyepes Boglárka 
Harangi László 
Isztin Péter Zoltán 
Kovácsics Georgina 
Kiss Géza 
Kocsis Edina 
Kovács Ildikó 
Kovács Judit 
Kozma Beáta 
Laurovics Eliza 
Máthé Tímea 
Nagy Gábor 
Pálmai Gergely 
Sajti Anikó 
Schmidt Tamás 
Séllei Liila 
Sipiczki Mónika 
Szabó Nikolett 
Szakál Veronika 
Szappanos Péter 
Szebellédi Jolán Tünde 
Szeles Eszter 
Szőcs Mónika 
Takács Enikı 
Tárnok Éva 
Török Katalin 
Vadas Julianna 
Vajda Mónika
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2001 – 2005 
12.D  
Dr. Zsilinszky Tibor 
 
Bakos Nóra 
Berta Tímea 
Borsos Barbara Nikolett 
Brhlik László 
Bujdosó Zsolt 
Bursán Miklós 
Engelhardt Tekla 
Engelhardt Gábor 
Fábián Andrea 
Fábri Melinda Judit 
Farkas Katalin 
Griecs-Káman Nikolett 
Gurzó Lilla Anna 
Harmati József 
Horváth Tamás 
Knyihár Vid 
Kovács Violetta Virág 
Lajos Lóránt 
Licska Balázs 
Machó Ildikó 
Nagy Dávid László 
Nagy Gábor 
Nemes Noémi 
Pallag Erzsébet 
Potapenko Bohdana 
Somoskıi Bence 
Strang Orsolya 
Szaszák Albert 
Sznyida Róbert 
Szóró Bence 
Szőcs Renáta Zsüliet 
Thamó Barna 
Tóth József 
Gurzó Veronika Márta 
 

2001 – 2005 
12.E  
Rung Lászlóné 
 
Apáti László 
Bajusz Kata 
Bereczki Péter 
Boros Bernadett 
Borzán Gabriella 
Czikkel Norbert 
Czipó Edit 
Fehér Andrea 
Földházi Csaba 
Gyuris Katalin 
Hajdú anikó 
Hankó Adrienn 
Harmati Ilona 
Kiss László 
Kruzslitz Judit 
Laczó Szabolcs 
Liszkai Dóra 
Lukács Bettina 
Lustyik Tímea 
Manczúr Kata 
Mezei Éva 
Nagy Katalin  
Ondrejcsik Andrea 
Palotás Hajnalka 
Petrovszki Imre 
Petrovszki Szilvia 
Putniki Zsuzsanna 
Rith Péter 
Szabó Petra 
Szepesi Barbara 
Turák Viktor 
Vannai Mariann 
Vásárhelyi Judit 
Zsóri Gábor 

2002 - 2006 
12.A  
Papné Süle Judit 
 
Balázs Gergely 
Balog Katalin 
Dancs Dániel 
Dobra Péter 
Dorkó Éva 
Enyedi Kata Nóra 
Gaál Gabriella Katalin 
Gyulavári Veronika 
Hegdős Csaba 
K. Szabó Anna 
Kiss Angéla 
Kovács Mária 
Krnács Szilvia 
Lajtos Anett 
László Gábor 
Lika Andrea Tímea 
Maczák Zsófia 
Mag István 
Máthé Dávid 
Nagy Valéria Réka 
Orvos Kinga 
Palotai Miklós 
Pellek Nóra 
Plyusik Mátyás 
Somlói Lujza 
Szabó Emese 
Szili Zoltán 
Tóth Balázs 
Török Ádám 
Vaczkó Bernadett 
Zámbori Emese 
Zana Diána 
Zborovszki Mónika 
Zsótér Ákos János
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2002 – 2006 
12.B  
Bogár Jánosné 
 
Ábrahám Béla Attila 
Aleksza Dávid 
Ardeleán Zoltán 
Bencsik Norbert 
Bere József 
Bozó Lilla 
Dános Kornél Pál 
Frank Péter 
Gulyás László 
Gulyás Nikolett 
Gyüre Tamás 
Héder János Levente 
Herpai Tamás 
Juhos András 
Kesjár Nikolett 
Lovas János 
Malatyinszki Tamás 
Marton Ádám Márton 
Nagy Viktor 
Oravecz Erzsébet 
Orosz Eszter 
Rung Ádám 
Sándori Zoltán 
Sárközi Lajos 
Szakál Károly 
Szin Szonja 
Tokai Gyöngyvér 
Váradi Zoltán Árpád 
Varga János Gábor 
Végh Endre 
Zsadon Endre Márk

2002 – 2006 
12.C  
Dr. Rókáné Rózsa Anikó 
 
Arnótszky György 
Balázs Ildikó 
Barabás Márta 
Belopotoczki Gábor 
Benkı Adrienn 
Bouhaik Linda 
Bujdosó Attila 
Ferenc Ágnes 
Gálik Bence 
Grecsina  Anna Valerievna 
Gróh Fruzsina 
Hadabás Diána 
Hadabás Gitta 
Harmati Mária 
Képíró Zoltán 
Kiss Julianna 
Kohári Beáta 
Koloh Norbert 
Kotroczó Péter 
Lippai Gábor 
Márton Bernadett 
Oláh Bernadett 
Ozgyin Olga 
Pásztor Hédi 
Pikó Péter 
Pintér Éva 
Szalai Mónika 
Szınyi Adrián 
Szpisjak László 
Takács Anita 
Valaczkai Sándor 
Vass Gabriella 
Viktor Vanda 
Zsindely Ferenc

2002 – 2006 
12.D  
Dr. Farkasné Csató Katalin 
 
András Bernadett 
Bayer Rita 
Csipei Judit Éva 
Domokos Andrea 
Döge Szilvia 
Fehérvári Zsuzsanna 
Fodor Eszter 
Gábor Hajnalka 
Gál Petra 
Galbáts Erik István 
Harmati Lilla 
Hegedős Péter 
Hugyecz Bettina 
Kerekes András 
Kesjár Mihály Tamás 
Kohári Zsanett 
Kolarovszki Zita 
Kondacs Klaudia 
Krajcsó Ágnes 
Kurucz Andrea 
Lırincsik Renáta 
Máté János 
Mészáros Viktória 
Nosza Tamás 
Palecska Petra Annamária 
Pete Márton 
Putnoki Ivett 
Rónaszéki Nóra Erzsébet 
Simon József 
Somlyai Zoltán 
Stégermájer Krisztina 
Todorova Zsivkova Ruszana 
Varsány Anita Alinka 
Vozár Bianka
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2002 – 2006 
12.E  
Balázsné Tóth Fruzsina 
 
Ancsin Nóra 
Balázs Andrea Márta 
Balázs Tibor 
Balda György 
Bánáti Lilla 
Boka Nóra 
Buzássy Tamás 
Czutor Veronika Andrea 
Erdıs Evelin Brigitta 
Fodor Attila 
Futaki Mária Barbara 
Gálik Tamara 
Isaszegi Éva 
Jakucs Györgyi 
Jankus Katalin 
Katona László 
Koszt Károly 
Kurusa Anikó 
Lévai Annamária 
Martinecz Melinda 
Nagy Vanda Katalin 
Poór Nikolett 
Rácz Ágnes 
Rotics Zsuzsanna 
Sinka Tímea 
Skumát Erzsébet 
Susánszki Anikó 
Szabó Bernadett 
Szántó Péter Miklós 
Szilágyi Anita 
Tömösi Helén 
Virág Zoltán 
Vitális Éva 

2003 – 2007 
12.A  
Zsingor Adriánné 
 
Abonyi Katalin 
Ambrus Viktor Attila 
Andó Emese 
Bagó Georgina 
Balázs Tamás 
Beraczka Mihály 
Berki Zoltán 
Dobos Viktória Boglárka 
Gál Eszter 
Gulyás Éva 
Hodur Sára Veronika 
Károly Tímea 
Lipták Mariann 
Nádas Bence 
Nánási Márta 
Rocskár Vivien Irén 
Rostás Norbert Krisztián 
Susán István 
Szabó Balázs 
Szabó Csilla 
Szabó Tibor 
Szakolczay Csaba 
Turóczy Tünde 
Tyichi Ágnes 
Valentinyi Tímea 
Varga Ágnes 
Varga Bea 
Varga Csilla 
Varga Viktória 
Vass Ildikó 
Velkey Sándor 
Vizkeleti Edit 
Völgyi Sándor László

2003 – 2007 
12.B  
Szabó Zsófia 
 
Árgyelán Szilvia 
Bae Eun Sun 
Bagi Borbála 
Bányik Zoltán 
Baukó Krisztina 
Bertalan Balázs Imre 
Bogár Péter 
Csordás Éva 
Dani József 
Erhardt Nikolett 
Fosztó Szabolcs 
Goda Márta 
Griecs Mónika 
Horváth Erika 
Hugyecz Emıke Dóra 
Kovács Éva 
Krizsán János 
Lennert József 
Makai István 
Molnár Máté 
Oláh Tibor 
Ozgyin Lilla 
Petrus Gábor Mihály 
Soczó Tamás 
Szakál Péter 
Szarka Lajos 
Szodorai Edit 
Szodorai Tímea Ágnes 
Tamáska Mihály Gergı 
Tirják Márk 
Tóth Boglárka Éva
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2003 – 2007 
12.C  
Komáromi István 
 
Asztalos Enikı 
Boros Noémi 
Bozó Péter 
Czeglédi Viktória 
Dán Ninetta 
Dézsi Tamás 
Faluhelyi Lilla 
Farkas István 
Gyulavári Tímea 
Horváth Krisztina 
Ibos Anna Éva 
Jakucs Katalin 
Kincses Ágnes 
Kiszely András 
Kocsis Alexandra 
Kolozsvári Levente Kornél 
Komlósi Zita 
Kovács András Dániel 
Kıházi Fanni 
Körömi Kitti 
Krizsán Andrea 
Kurecskó Éva Jozefina 
Kurucz Alexandra 
Lipták Gergely Simon 
Mochnács Tamás 
Mogyorós Nóra 
Nagy Brigitta 
Petró Krisztina 
Sándori Boglárka 
Tóth Hajnalka 
Unk Péter Pál 
Zsíros Adrienn

2003 – 2007 
12.D  
Vank Judit 
 
Balangó Lilla 
Balázs Vera 
Bencze Lilla 
Benkı Balázs 
Berczi Dániel 
Beretich Bianka 
Bielik Attila Pál 
Burián Melinda 
Csarnai Csaba András 
Cser Richárd 
Deák Anikó Szilvia 
Feigl Mónika Ráchel 
Furák Attila 
Hankó Zita 
Jantyik Tamás 
Karas Bettina 
Kardos Judit Zsuzsanna 
Kerekes Nikolett 
Kiss Gabriella 
Kiss Norbert László 
Kurucsó Anikó 
Kvasz Anett 
Lipcsei László Péter 
Molnár Zoltán 
Oláh János 
Pallagi Evelin 
Rövid Irén 
Sápi Orsolya 
Somogyvári Dávid 
Sós Ildikó 
Szabó Balázs 
Szokol Mihály 
Szombathelyi Mariann 
Szpisják Bálint 
Varga Nikolett 
Vass Lajos

2003 – 2007 
12.E  
Tárnok Erika 
 
Balázs Nikolett 
Balogh Ágnes 
Bogdány Claudia 
Grósz Éva 
Gyebnár Csaba 
Hevesi Rebeka 
Kárpáti Noémi Ágnes 
Kaszab Róbert 
Kiss Alexandra 
Kmotricza Anita Vivien 
Kocsis Tamás 
Kotroczó Anna 
Kovács Attila 
Kovács Kitti Bianka 
Kovács Krisztina Bea 
Krupincza Mariann 
Majoros Csaba 
Mészáros Attila 
Nagy Dolly 
Nagy Mónika 
Papp Ádám 
Papp Andrea Ibolya 
Papp Ibolya Zita 
Pribelszki Norbert 
Puskás Anett Ilona 
Schindler Boglárka 
Sebık Éva 
Széplaki Balázs 
Szikszai Csaba 
Szpisják Ágnes 
Tarr Éva 
Varga Gábor
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Iskolánk tantestülete 
 

Név    szaktárgya  beosztása          osztályfınök 
Komáromi István   történelem, földrajz   igazgató 
Kovács Tibor   matematika, fizika   igazgató-h. 
Ungor Béláné   magyar nyelv  és  irodalom  igazgató-h. 
Bogár János      kollégiumvezetı  
Balázsné Tóth Fruzsina  rajz, földrajz  
Bárdos Tibor   testnevelés és sport   test.nev. mkvez.  10.A 
Bogár Jánosné   magyar nyelv és irodalom     10. C 
Christopher Pultz   angol nyelv  
Csüllög Gabriella   informatika, matematika  
Danczik Edit   informatika   könyvtáros  
Danczik Emese   matematika, informatika  of. mkvez.  12.D 
Diósné Kmetykó Gabriella  angol nyelv  
Dr. Domokos Tamásné  kémia, fizika  
Dr. Farkasné Csató Katalin  magyar nyelv és irodalom       9. E 
Fekete Réka   angol nyelv, történelem 
Fekete Tivadar   német nyelv, történelem  történelem mkv.    9.C 
Galiszné Korcsok Katalin  angol nyelv   angol ny. mkv.  12.A 
Horváth Csaba   földrajz, történelem  
Jávor Péter   mozgókép kultúra és média ismeretek  
Jávorné Vetési Magdolna  magyar nyelv és irodalom  magyar  mkv.  11.C 
Hódor Julianna   matematika, fizika, inform. inform. mkvez.  11.D 
Krébesz Magdolna   angol nyelv, magyar nyelv és irodalom 
Kóra Tibor   történelem  
Majthényi Dániel   történelem, francia nyelv     12.E 
Menkó István   informatika   rendszergazda 
Molnár László  angol nyelv (Fulbright-csere, New York-ban) 
Orosi Pál    testnevelés és sport      12.C 
Orosi Pálné   francia nyelv  
Óváriné Jámbor Éva  történelem, angol nyelv     12.B 
Pándy Margit   kémia, fizika  
Papné Süle Judit   német nyelv      10.E 
Patakiné Brezina Mária  latin nyelv, orosz nyelv      9.B 
Pete István   angol nyelv, európai uniós ismeretek   11.E 
Pocsai Zoltán   matematika, fizika   fizika mkvez. 
Pocsai Zoltánné   matematika, fizika  
Dr. Rókáné Rózsa Anikó  matematika,  fizika  matematika mkvez. 
Rung Lászlóné   történelem, ének-zene  
Stefanik Klára   kémia, biológia   kémia mkvez.  10.B 
Szabó László   történelem  
Szabó Zsófia   matematika, fizika, informatika      9.D 
Szaszákné Tóth Anita  biológia, kémia      10.D 
Székely Erzsébet   fizika  
Dr. Szepesi Ildikó   magyar nyelv és irodalom  szabadidı-szervezı 
Szurovecz Béla   matematika  
Tárnok Erika   magyar nyelv- és irodalom  könyvtáros   11.A 
Tímárné Goda Orsolya  angol nyelv  
Vank Judit   biológia, földrajz   földrajz mkvez. 
Váradiné Nagy Andrea  német nyelv  
Weinhardtné Gácsi Katalin  német nyelv   német mkvez. 
Dr. Zsilinszky Tibor  biológia, testnevelés  biológia mkvez.  11.B 
Zsingor Adriánné   német nyelv, orosz nyelv      9.A 
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Iskolánk dolgozói 

Titkárság Kmetykó Jánosné iskolatitkár 
 Izsó Klára adminisztrátor 

 
Gazdasági iroda Horváth Imréné gazd. vezetı 

 Kovács Lászlóné 
 Kulyka Jánosné 
 Dr. Tadanai Jánosné 
 Szpevár Anna 
 Sipiczkiné Szabó Katalin 

 
Oktatástechnikus Rotics Mihály  
 
Laboráns Danyik Pálné 
 
Konyha  Huszárné Fazekas Mária 

 Kádár Ildikó 
 Kovács Józsefné 
 Murzsicz Györgyné 
 Novák Péterné 
 
  

 
Takács Imréné 

 Vincze Lajosné 
 
Takarítók Ancsin Pálné 

 Baranyai Istvánné 
 Kapás Sándorné 
 Mitykó Györgyné 
 Nyemcsok Lászlóné 
 Such Jánosné 
 Szabó Sándorné 

Porta  Ancsin Jánosné 
 Pándi Istvánné 
 Nagy Lászlóné 
 Szabó János 

Karbantartók Fekete János 
 Molnár Mihály 

 
Udvaros   Liszkai Lóránt  

 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK 

A „Rózsáért” emlékplakettet kapták 

1. Pap János - 2. Bodzás Julianna - 3. Kruchió Gábor - 4. Komáromi István - 5. Dr. Szepesi 
Ildikó - 6. Bajnok Zoltán - 7. Uhrin János - 8. Balázs Gyuláné - 9. Dr. Domokos Tamásné  

 

Pándy Margit - 2005. Arany Katedra Emlékplakett díjban részesült 
(Magyar Bálint miniszter adta át, iskolánkban) 
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Békés Megye Diáksportjáért kitüntetés – 2008. 

Bárdos Tibor tanár úr Szolnok megyében született, de a felesége 
békéscsabai. 25 évvel ezelıtt jött a Rózsa Ferenc Gimnáziumba, ez 
elsı munkahelye. Családjában a pedagógus pályának nagy hagyománya 
van, hiszen édesapja, a neje, az apósa és a sógora - a Békéscsabán jól 
ismert két Kováts Tibor - is pedagógus, testnevelı. 

A sportok közül az atlétika áll legközelebb a szívéhez, fiatal korában 
maga is atletizált. Késıbb többször is lehetısége lett volna arra is, 
hogy a tanítás mellett edzısködjön, de a közoktatást választotta.  

Az elmúlt több, mint tíz évben valamennyi országos atlétikai diák-
bajnoki döntın iskolánk egyéniben vagy csapatban ott van a legjobbak 
között. Az elért eredmények közül Bárdos tanár úr leginkább a csapatversenyekre büszke, 
mert azok mutatják tanulóink sokoldalúságát. Az ötfıs csapatok hét versenyszámban bizonyí-
tanak, amit jól kell elıkészíteni, összehangolni. Az eredmények terén kimagasló volt az 1999-
es év, amikor diákjaink az atlétikai csapatverseny összetett versenyszámában bajnoki címet 
értek el. De a legutóbbi is szép volt, amikor bronzérmesek lettünk. 

Az elért eredményekhez természetesen a klubokban felkészült élsportolóink is hozzáteszik 
tudásukat. De a csapatot zömmel olyan fiatalok alkotják, akik az iskolai testnevelési órán és a 
heti két alkalommal zajló tömegsport órán kapnak olyan képzést, amellyel a dobogós helyekig 
jutnak el. Akiket sikerül megnyerni a heti többszöri testmozgásra, fokozatosan és szépen 
fejlıdnek, és nemcsak atletizálhatnak, hanem tollaslabdázhatnak, kosarazhatnak, focizhatnak 
vagy asztaliteniszezhetnek.  

Orosi Pál 1975-ben Egerben végezte a testnevelés szakot, majd az 
Ózdhoz közeli Királdon kezdett tanítani, ahol megismerte feleségét is. 
Együtt jöttek Békés megyébe, Sarkadra, ahonnan huszonkét évvel 
ezelıtt jöttek a Rózsa Ferenc Gimnáziumba. 

Orosi tanár úr középiskolában és Egerben elsısorban atletizált, de 
szerette a kézlabdát és a labdarúgást is. Sok eredményre büszke, sze-
rencsére sok atléta tanul iskolánkban, akik már a klubjaikon keresztül 
is dicsıséget szereztek. Egy ütıképes csapat kiállításához azonban 
további fiatalok kellenek, akik az iskolában ismerkednek meg mélyeb-
ben a sportággal, itt kell megtalálni és felkészíteni az arra alkalmasakat, 
majd a gyerekeket csapattá is kell formálni. Így aztán nem véletlenül büszke arra - az iskolánk 
fiútanulóiból álló - csapatra, amely 2006-2007-ben és 2007-2008-ban az idısebb Christián 
László összetett atlétikai csapatbajnokság döntıjében harmadik helyen végezett. Ez azért is 
kiemelkedı eredmény, mert diákjaink körülbelül egyharmada fiú. Az idei tanévben pedig a 
svédváltóban országos csúccsal nyertek fiataljaink.  

A gimnázium tanulói részt vesznek a városi amatır labdajátékversenyeken is - labdarúgás-
ban, kosárlabdában, röplabdában - és szép sikereket érnek el. 

Orosi tanár úr nemcsak követel, hanem igyekszik motiválni is a diákjait, a mindig jobb ered-
mény elérésére ösztönözni ıket. Nem kizárólag a teljesítmény alapján értékeli ıket, hanem 
figyelembe veszi a hozzáállást is. Arra ösztönzi ıket, hogy tudják: mit, miért csinálnak, és 
szeressék azt. Azt tekinti fı céljának, hogy a fiatalokat felkészítse az egészséges életre, s tech-
nikai tudásban a maximumot hozza ki belılük.  

Egykori tanítványai szétszóródtak az országban, sokan lettek közülük testnevelık. Büszke 
arra, hogy nagyon sok egykori diákja ma is sportol, a mozgás szeretete és az egészségük miatt. 
Valamennyien állították: azért, mert megszerettettem velük a testmozgást. Még olyanok is 
mondták, hogy hiányoznak nekik a tesiórák, akik egyébként egykoron nem szerették a testne-
velésórát. 
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A kollégiumról 
 
Miután 1994 szeptemberében a Rózsa Ferenc Gimnázium új épületbe költözött, a volt lak-

tanya területén folytatódott az építkezés. A fenntartó döntése értelmében az udvaron álló 
egykori két parancsnoki épületbıl kollégiumok kialakítására került sor. 

1995-ben az egyiket már birtokba is vehették a Szabadság térrıl ideköltözı Szilágyi Erzsé-
bet Középiskolai Lánykollégium diákjai. A kollégium lakói mindannyian (100fı) a Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola (Közgé) tanulói voltak. A nevelı-
testület változatlan összetételben Némethné Olaszi Mária igazgatónı vezetésével az új helyen 
folytatta nevelımunkáját. 

1996 szeptemberére elkészült a fiúkollégium épülete is, amelybe a Vandháti úti Kulich Gyu-
la Középiskolai Fiúkollégium tanulói költöztek be. 

A lány- és fiúkollégium összevonásával új intézmény jött létre Deák Ferenc Középiskolai 
Kollégium néven, gazdaságilag a gimnáziumhoz tartozott. Az igazgató Csepelényi Attila lett. 

Ekkor már a lánykollégiumba „rózsás”diákok is felvételt nyertek. A megállapodás alapján a 
férıhelyek 50%-át gimnazista lányok töltötték fel. Megegyezés született a közösen használt 
helyiségek (ebédlı, tornaterem) ill. a sportudvar igénybevételérıl is. 

Kollégistáink (100 lány, 92 fiú) hamar hozzászoktak a jobb körülményekhez, hiszen a lak-
hatási feltételeik jelentısen javultak, mivel itt a hálószobák négy-hat- és nyolcágyasak, amelyek 
nem csak alvásra, hanem tanulásra is szolgálnak. Világosak, a szükséges felszereléssel rendel-
keznek. Mindkét épületben megtalálhatók: könyvtári olvasó, tanulószobák, társalgó, ízlésesen 
berendezett, jól felszerelt teakonyha, konditerem, számítógépterem (internet hozzáféréssel), 
vendégszoba, korrepetálásra alkalmas helyiség. Színes televíziók videó készülékek, CD-és 
DVD-lejátszók állnak tanulóink rendelkezésére. A parkosított udvar és sportpályák is diákja-
ink aktív pihenését, szórakozását szolgálják. Nagy elıny a vasútállomás és az autóbusz-
pályaudvar közelsége is. A kapcsolatos iskolák gond nélkül elérhetık gyalog vagy busszal. 
Egyszóval kollégiumunk ideális körülményeket biztosít a város középiskoláiba járó vidéki 
tanulók számára.  

Tanítási idın kívül a kollégium csoportok (min. 20 fı) számára szállást tud biztosítani. 
Az évek múlásával egyre több „rózsás” lány kapott elhelyezést a kollégiumban, de még így 

sem tudtunk minden jelentkezıt felvenni. A szülık nehezen fogadták el, hogy az iskola udva-
rán van a kollégium, lányuknak mégis másik kollégiumban kell lakni. Az elkövetkezı években 
talán nem lesz már ilyen anomália, hiszen 2007-ben a kollégiumot összevonták a gimnázium-
mal (Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium lett az intézmény neve), így elsısorban csak 
„rózsás” lányokat fogunk felvenni. A fiúk esetében változatlan marad a helyzet, tehát bármely 
békéscsabai középiskola tanulója felvételt nyerhet a kollégiumba. 

Kollégiumunk fontosnak tartja: 
• A nyugodt, rendszeres, hatékony tanulás lehetıségének biztosítását 
• Az otthonos körülmények és a családias légkör megteremtését 
• A tudáshoz jutás egyenlı esélyeit 

Tanulóink tanulmányi eredménye a város egyik legjobb kollégiumává avatja az intézményt. 
Évek óta 4,1 - 4,2-es átlagot „hoznak”, még a fiúk eredménye is 4-es fölötti. 

A szabadidı eltöltését biztosító foglalkozások széles körébıl lehet választani, hiszen a meg-
terhelı tanuláson túl szükség van a feszültségoldásra is. 

Tovább ápoljuk a jogelıd kollégiumok szép hagyományait. Rendezvényeink, ünnepeink 
színesek, színvonalasak. Volt kollégistáink szívesen emlékeznek vissza az itt töltött évekre, 
gyakran járnak vissza hozzánk, hogy beszámoljanak életük alakulásáról. Ez is bizonyítja, hogy 
kollégiumunkban eredményes nevelımunka folyik. 

A kollégium elektronikus címe: www.deakotthon.hu 
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A kollégium egykori és jelenlegi nevelıi 

 

Némethné Olaszi Mária ig. 1995-1996 
Csepelényi Attila igazgató  1996-2006 
Bogár János kollégiumvez.  1996- 
Bárdos Blanka   2005- 
Csekéné László Gabriella  1997- 
Csibor Zoltán   2003-2005 
Farkas Éva   1995-1996 
Gellért Ildikó   2000-2008 
Horváth Mihály   2000-2003 
Dr Hotya Jánosné  2005- 
Kóra Tibor   2006- 
Lászik Emese   1995-2005 
Liker András   1996-1999 
Novákné Balogh Katalin  1995-2000 
Povázsainé Lantos Márta  1999-2005 
Ruzsa Líviusz   1996-1997 

Sass Ervinné   1995-2000 
Szabó Beáta   2007- 
Szabó László   2005- 
Szıke Imre Csaba  1999-2000 
Timár Imre   1997- 
Turi István   1996- 
 
A kollégium technikai dolgozói: 
 
Lukoviczki Andrásné  gazd. ügyintézı 
Csernaj Mátyásné   takarítónı 
Futaki Jánosné   takarítónı  
Kovács Árpádné   takarítónı 
Poliák Pálné   takarítónı 
Fehér János (félállású)  portás 
Szınyi Mihály   karbantartó, főtı 

 

Csomós István Kollégiumi Alapítvány 

Az alapítvány a kollégium öregdiákjai, volt tanárai és özv. Csomós Istvánné kezdeményezé-
sére jött létre 2000-ben. 

Célja: a kiemelkedı képességő kollégisták, a hátrányos helyzető, tehetséges, vidéki gyerme-
kek tanulásának támogatása; a kollégiumi diákönkormányzat mőködésének segítése. 

Csomós István a kollégium jogelıd intézményében, a Kulich Gyula Középiskolai Fiúkollé-
giumban dolgozott 1962-tıl 1988-ig, elıbb nevelıtanárként majd igazgatóhelyettesként. Öz-
vegye jelentıs összeggel járult hozzá az alapítvány tıkéjéhez. Kívánsága szerint a kuratórium 
minden tanév végén a végzısök közül egy lány és egy fiú tanulót elismerésben részesít. Az 
odaítélés elsıdleges szempontjai: a tanulmányi teljesítmény és a szociális helyzet. Az elismerés 
Csomós István emlékplakettel és egyszeri, a továbbtanuláshoz nyújtott 25. 000 forintos anyagi 
támogatással jár. 

A kuratórium minden évben arra kéri a kollégista gyerekek szüleit, hogy adójuk 1%-ával — 
vagy azon túl — támogassák az alapítványt. A befolyó összegbıl a tanulást, ismeretszerzést 
segítı eszközök beszerzését, kulturális programokat, kirándulásokat, diákrendezvényeket 
támogat. 

A kuratórium a kollégiumi diákönkormányzattal jó együttmőködésben dolgozik, várja an-
nak ötleteit, kéréseit, amelyek megvalósítását lehetıségeihez képest támogatja. 

Bár az alapítvány létrejötte óta a két intézmény — gimnázium és kollégium — összevonás-
ra került, a Csomós István Kollégiumi Alapítványt szeretnénk továbbra is életben tartani, 
hiszen ennek segítségével van módunk „valami” pluszt adni azoknak a diákoknak, akik az 
otthontól távol folytatják tanulmányaikat, élik mindennapjaikat. 

Bízunk benne, hogy az Évkönyvön keresztül is sokan szereznek tudomást az alapítvány lé-
tezésérıl és támogatják azt. 

 
A Csomós István Kollégiumi Alapítvány számlaszáma: 18383740-1-04
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Iskolánk tanulói a 2007 – 2008-as tanévben 
 

9.A  
Zsingor Adriánné 
 
Bagi Ákos 
Czeglédi Gergely Sándor 
Czene Krisztina 
Csarnai Csilla Andrea 
Csaszni Nándor 
Dán Martin 
El Taher Ibrahim Hamdy 
Fehérvári Júlia 
Festı Diána 
Gál Adrienn 
Hanyecz Erik 
Kindel Petra 
Korcsog Melinda 
Madár Zsolt 
Marton Anikó 
Milecz Mitykó Richárd 
Molcsányi Rita 
Molnár Csenge 
Nagy Alexandra 
Petrics Dorina 
Sitkei Melinda 
Szabó Balázs 
Szakál Réka 
Szikora Rebeka 
Szokai Bernadett 
Szöllısi Gréta 
Török Fruzsina Andrea 
Uhrin Anna Mária 
Zsóri Fanni 

 
9.B  
Patakiné Brezina Mária 
 
Balázs Tibor 
Blahut Nóra 
Botyánszki Dávid 
Dorkó Sára 
Gergely Zoltán 
Gritta Péter 
Gyurkó János 
Horváth Bence 
Horváth Kitti 
Jankulár Zita 
Kállai Melitta 
Kincses Boglárka 
Kondacs Barnabás 
Kondor Zsófia Emma 
Lehoczki Máté Dániel 
Létrai Kinga 
Majzik Bettina Olívia 
Máté Lilla 
Mátó Márk 
Molnár Zsanett 
Óvári Péter 
Papp László 
Samu Tamás 
Slyuch Klaudia 
Surányi Szabolcs Dávid 
Szabó Adrienn 
Szabó Márton Richárd 
Szatmári Marion 
Szugyiczki Zsuzsanna 
Tamás Roland 
Tóth Eszter Margit 
Tóth Fanni 
Tóth Tímea 
Vichnál Valentin 

 
9.C  
Fekete Tivadar 
 
Balogh Ádám 
Berczi Kristóf 
Bukor Mónika 
Egeresi Lilla 
Giricz Mónika 
Hajdu Lídia 
Juhász Bettina Netta 
Juhász Zoltán 
Kun Imre 
Kuri Zsófia 
Lestyán Szilvia 
Lipták András 
Lırinczi Ágnes Éva 
Mata Hajnalka 
Mike Tímea 
Négyökrő Izabella Heléna 
Nyári Tünde 
Pápai Gréta 
Seprenyi Adél Fanni 
Sipos Lídia 
Skoperda Tünde 
Skumát Balázs 
Sonkoly Kitti 
Suhajda Brigitta 
Szabó Emese 
Szabó Éva 
Szabó Tünde Imola 
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9.D  
Szabó Zsófia 
 
Andrej Bence Tamás 
Bagi Csaba 
Balázs Evelin 
Balázs Milán 
Béres Edit 
Böır Katalin 
Dócs János 
Forró Tamás 
Gábor Annamária 
Hégely Éva 
Kazay Kitti 
Kohut Pál Balázs 
Kolozsi Réka 
Kovács Orsolya 
Kurilla Boglárka 
Liska Csilla Mariann 
Martinecz Ida 
Mészáros Dávid Márk 
Oláh Beáta 
Pásztor István 
Pintér Kristóf 
Plenter Erzsébet 
Purger Cintia 
Radnóti Enikı 
Szigeti Attila 
Sztrunga Zsolt 
Tóth Bettina 
Vágvölgyi Ádám 
Valach Csaba 
Van Vianen István 
Vida Krisztina 

9.E  
Dr. Farkasné Csató Kata-
lin 
 
Bencsik Enikı 
Benkı Bence 
Bogár Nikolett 
Botta Zsófia Anna 
Czinege Kristóf 
Erıs Katalin 
Fábián Réka 
Farkas Eszter 
Farkas Zita 
Gedó Beáta 
Gindele Péter 
Hornyik Renáta 
Kádár Zita 
Kesztyős Judit Boglárka 
Kiss Brigitta 
Kovács Eszter 
Kovács Evelin 
Megyeri Csaba 
Mészáros Zoltán 
Monostori Beáta 
Nagy Réka 
Pálmai Kitti Anett 
Papp Noémi 
Révász Melinda 
Szabó Flóra 
Szabó Zoltán 
Szász Réka 
Szilágyi Péter 
Szőcs Nikolett Tímea 
Takács Donát 
Takács Tekla 
Varga Zsófia Gabriella 
Vozár Ágnes 
Zsíros Ádám 

10.A  
Bárdos Tibor 
 
Ádász Renáta 
Balogh Lotti Lívia 
Beszédes Bence Dénes 
Boros Lili 
Czégény Zsuzsanna Dóra 
Dani Ildikó 
Debreczeni Lajos 
Drágos Mercedes Veronika 
Fábián Imre 
Gellai Norbert Zoltán 
Gyırfi Piroska 
Harangozó Adrienn 
Hugyecz Bettina 
Jámbor Dorottya 
Kádár Zsanett 
Kecskeméti Fatime 
Kendra Fanni 
Kiss Johanna 
Lovas Tímea 
Molnár Gergely 
Nagy Zsuzsanna 
Papp Nikolett 
Puskás Martina 
Szentgáli Zoltán 
Szilágyi Zoltán 
Szokol Eszter 
Szombathelyi Ádám 
Sztankovics Elisabeth 
Tóth Miklós 
Tóth Tamás 
Turóczy Judit 
Varga Rebeka 
Zsidó Nóra 



 47 

10.B  
Stefanik Klára 
 
Áldorfai Richárd 
Bácsfalvi Sára 
Bali Mariann 
Bankó Nóra 
Barkó Brigitta 
Bereczki Kitti 
Bogdány Gábor Dávid 
Boros Eszter 
Budai Dániel 
Csüllög Tamás 
Dézsi Csilla 
Fodor Csilla 
Harangozó Tamás 
Hortobágyi Ágnes Georgina 
Hugyecz Ádám László 
Juhász Máté László 
Kása Albert Endre 
Koloh Nikolett 
Kolozsvári Zsanett 
Kovács Bálint 
Lévai Dóra 
Molnár Csaba 
Nánási László 
Pertich Ákos 
Pukánszki Diána Magdolna 
Ramseyer Tímea 
Rusznák Attila 
Ruzsa Ilona 
Sipka Tamás 
Sovány Attila 
Szénási Kitti 
Széplaki Bence 
Tóth Sándor Norbert 
Ujj Ágnes 

10.C  
Bogár Jánosné 
 
Balázs Flóra 
Balogh Borbála Villı 
Bencsik Ildikó 
Borbély Emese 
Csík Renáta 
Dénesi Brigitta 
Fakhouri Petra 
Farkas Judit 
Farkas Zsófia 
Fási Laura 
Fehér Gabriella 
Hamza Adél 
Harangozó Emese Judit 
Imre Szabina Gyöngyi 
Kecskés Éva 
Király Márta Anita 
Laczó Zoltán 
Lengyel Judit Babett 
Maczik Bálint 
Marosán Réka Anna 
Meszlényi Viktória 
Nagy Krisztina Anita 
Nyisztor Zsóka 
Papp Richard 
Pataki Ágnes 
Prepeliczay-Nagy Barbara 
Salamon Edina 
Savolt Dániel 
Sicz Alexandra 
Somogyi Enikı 
Szegvári Tímea Erzsébet 
Szıke Janka 
Sztankovics Édua 
Veres Titanilla 

10.D  
Szaszákné Tóth Anita 
 
Ardeleán Katalin 
Bakó Tamás 
Bánfi Gerda 
Bellon Balázs 
Bélteky Péter 
Berczi Gergely 
Csibor László 
Durkó Róbert Márió 
Hajdú Viktória 
Hegedős Csaba 
Hornok Nikolett 
Hudák Alexandra 
Kardos Árpád 
Megyeri István 
Molnár Nikolett 
Molnár Zoltán 
Novák Barbara 
Novák Tibor 
Plank Judit Zsuzsanna 
Prepok Éva Emese 
Ritzinger Mónika 
Samu Péter 
Sándor Anita 
Szilágyi Szilvia 
Szpisjak Tamás 
Sztankó Nikolett 
Tóth Tímea 
Urbán Patrícia 
Varga Csaba 
Zuba Tamás 
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10.E 
Papné Süle Judit 
 
Ágoston Flóra Anna 
Balogh Szabolcs 
Barna Tímea 
Becsei Zsolt Balázs 
Benedek Tímea 
Bielik Zsolt 
Birkás Gábor Attila 
Braun Enikı 
Ferencz Nóra 
Galgóczi László 
Gali Fruszina 
Gróh Bettina 
Gurbán Roland István 
Gyıri Dániel 
Iorgulescu Kitti Szilvia 
Jankó Tímea 
Joó Réka 
Kiss András 
Kovács Fanni 
Kovács Marianna 
Krizsán Csaba 
Madarász Csilla 
Mag Viktória 
Megyeri Edit 
Mészáros László 
Nagy Júlia 
Oláh Ferdinánd 
Pribelszki Kitti 
Sándor László 
Szász Anna Tünde 
Szász Márk 
Széplaki Tünde 
Szodorai Ildikó Judit 
Szıke Rita 
Veszelka Miklós 
 

11.A  
Tárnok Erika 
 
Abai Brigitta 
Cserép Andrea 
Duma Alexa 
Engelhardt Edina 
Ficzere Nikolett 
Gábor Pál 
Gyıri Zsuzsanna Mónika 
Gyüre Szilvia 
Hegedős Henrietta 
Horváth Éva 
Janó Gizella 
Juhász Gergely Zoltán 
Kalmár Levente 
Lukács Áron 
Mákos Tünde 
Makoviczki András 
Mezı Norbert 
Molnár István 
Nosza Adrienn 
Pálfi Alexandra 
Papp Henrietta 
Pócsik Veronika 
Podani Krisztina 
Sarusi István Dániel 
Sipiczki Gizella 
Sipiczki Tamás 
Susánszki Liza 
Számel Mónika 
Szántó Dóra 
Székely Katalin 
Szokol Zsolt 
Tóth Nikolett 
Tömösi Ferenc 
Várfalvi Nikolett 
Vass Edit 

11.B  
Dr. Zsilinszky Tibor 
 
Balogh Marianna 
Batki Erika 
Belleli Csaba 
Berndt Dániel 
Borszéki Zsolt 
Czakó Ildikó 
Erdei Gábor 
Fuksz Alexandra 
Gáspár Zsanett Fanni 
Hallai Tímea 
Hidvégi Anita 
Kárpáti Attila István 
Kincses Annamária 
Kiss Virág 
Kiss Vivien 
Kovács Dániel Zsolt 
Kovács Krisztián 
Körömi Annabella 
Krizsán Boglárka 
Lipták Gergı 
Markó Adrienn Éva 
Molcsányi Petra 
Nagy Zsolt Dezsı 
Neller Vivien 
Radics Vivien 
Sándor Lilla 
Szabó Dániel 
Szabó Regina 
Szántó Erika 
Szatmári Bettina 
Szikora Patrícia 
Szojka Zsófia Ilona 
Szöllısi Judit 
Tóth Bianka Lilla 
Tóth Zoltán 
Vincze Gábor 
Zsilák Szilvia 
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11.C  
Jávorné Vetési Magdolna 
 
Angyal Katalin 
Babócsai Réka 
Benedek Gábor 
Bogdán Adrienn 
Boldog Anna 
Éliás Tímea Szandra 
Farkas Vanda 
Fekete Lilla Fanni 
Gróza Dávid 
Gulyás Fanni 
Halasi Laura Fruzsina 
Hrabovszki Nóra 
Kis Orsolya 
Kolozsvári Adrienn Eszter 
Kopanyicza Nikolett 
Kovács Barbara 
Kovács Bernadett Tünde 
Kovács Dóra 
Kovács Tamás 
Kurucz Katalin 
Martin Vanda 
Pál Alexandra 
Pallag Géza 
Papp Sándor 
Rung Áron 
Simonka Éva 
Sipos Zsuzsanna 
Skumát Anita Valéria 
Süle Gabriella 
Szilágyi Norbert 
Szula Gabriella 
Tamás Nikolett 
Thurzó Éva 
Tirják Valéria 
Varga-Orvos Dávid 
Vass Vilmos 
Wagner Ildikó 

11.D  
Hódor Julianna 
 
Babinszki Gabriella 
Balázs László 
Berczi Anna 
Bogár Zoltán Róbert 
Csarnai Beatrix 
Csépai Imre 
Cserenyecz Nikolett 
Csüllög Eszter 
Farkas Éva 
Gyulavári Tamás 
Herczeg Kristóf Bonifác 
Kisházi Edina 
Klimaj Bettina 
Kondacs László 
Kovács Andrea 
Kovács Dániel 
Krizsán Anita 
Maczák Adrienn 
Márton Attila 
Máté Tamás 
Miklós Károly 
Oláh Renáta 
Párkányi Anita 
Petrovszki Gergı 
Puskás János 
Sebestyén Miklós 
Solymosi Ernı 
Szakál Ágnes 
Szentesi Anett 
Szigethy Gréta Írisz 
Tóth Éva 
Tóth Szilvia Kitti 
Tóth Zoltán Gábor 
Varga Renáta 
Zana Roland Reginald 
Zsíros Kitti Katalin 

11.E  
Pete István 
 
Ajtai Ferenc 
Alberti Éva 
Barna Emília 
Dobrovolszki Tímea 
Farkas Sára 
Farkas Zita Gréta 
Gáspár Emese 
Gindele Csaba 
Harangi Zsuzsa 
Hégely Boglárka Márta 
Horváth Kinga 
Irimiás Fruzsina 
Kindli Mónika Katalin 
Kondorosi Kinga 
Kopányi Márta 
Lajos Máté 
Mogyorós Kata 
Nádas Beáta 
Nedényi Fanni 
Palecska Anett Natasa 
Polonka Krisztina 
Sebık Viktória 
Szabó Dávid  
Szabó Emese Ildikó 
Szalai Emese 
Szikora Ráhel 
Szikszai Johanna 
Takács Borisz 
Telegdi Vivien 
Tóth Brigitta Orsolya 
Ungi Evelin Anikó 
Vetési Emese 
Záhorszki Júlia 
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12.A  
Galiszné Korcsok Katalin 
 
Albert Tünde Éva 
Ancsin Kinga 
Árgyelán Éva 
Bodzás Nikolett 
Borbély Orsolya 
Brachna Alexandra 
Csizmadi Aladár 
Csordás Dóra 
Czesznak Edit 
Erdei Csaba 
Erdıs Ákos 
Farkas Renáta 
Fazekas Viktória 
Ferenczi Ágnes 
Gábor Katalin 
Gyetvai Zita 
Jánosi Nikolett 
Kropok Alexandra 
Németh Anikó 
Nikula István 
Petneházi Csilla 
Petrovszki Irén 
Punyi Réka 
Rácz Renáta 
Schulcz Alexandra 
Simondán Dóra 
Szarvas Ákos 
Szemancsik Viktória 
Takács Erika Anita 
Takács János 
Trippe Ágnes 
Varga Péter 
Varga Tünde 
Vida Netta 

12.B  
Óváriné Jámbor Éva 
 
Bencsik András 
Bencsik Márta 
Bjelik Anna 
Bozó Dóra 
Czene Andrea 
Fajó Attila 
Faragó Alexandra Zita 
Farkas István 
Gellén Barbara 
Gerhát Gabriella 
Harmati László 
Horváth Anikó 
Hugyecz Enikı Henriett 
Juhos Tamás 
Kereki Ádám 
Kocziha Zsanett 
Kovács Renáta  
Makai Gabriella 
Matyelka Anita 
Mekis András 
Nagy Anna 
Orosz Éva 
Ökrös Ilona Tünde 
Pálmai Panna 
Pintér Boglárka 
Ravai Csilla 
Sonkolyos Szabolcs Imre 
Szakálos Ernı 
Szilágyi Anita 
Szurovecz Ágnes 
Tóth Brigitta 
Tóth Zsanett 
Zaghrit Jasmine Klára 
Zahorán Szabolcs

12.C  
Orosi Pál 
 
Bak Eleonóra 
Balla Nóra 
Bánóczky Krisztina 
Boros Zoltán 
Csatlós Hanna 
Czékus Andrea 
Czinege Adrienn Vivien 
Dananaj Tünde 
Deák Gabriella 
Durajda Krisztina 
Egeresi Nóra Ilona 
Fazekas Andrea 
Forró Erika 
Frankó Krisztina 
Hudák Anett 
Kiszely Krisztina 
Maczik Dorottya 
Mikoly Zsanett 
Nagy Ágnes Nikolett 
Nagy Sándor 
Ondrejcsik Attila 
Ottlakán Tamás 
Pikó Evelin 
Priskin Nóra 
Ramasz Beáta 
Rostás Edit Kincsı 
Szekeres Zoltán 
Szóró Dorina Mónika 
Sztankó Gabriella 
Szőcs Márta 
Tárnok Zsuzsanna Livia 
Tóth István 
Tóth Judit 
Varga Tímea 
Vida Orsolya
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12.D  
Danczik Emese 
 
Ardeleán Sándor 
Baji Balázs 
Balog Anna Ágnes 
Bene Roland 
Bogár János 
Bogár Tamás 
Botyánszki Adrienn 
Cserenyecz Bettina 
D. Nagy Kinga 
Dobrovics Éva 
Erzsiák Lilla 
Fésüs Norbert 
Fónagy Zsófia 
Gál Nikolett 
Gellai István 
Hegyesi Irma 
Kerekes István Attila 
Kiss Attila 
Kocsis Attila  
Krizsán Renáta 
Mikó Imre 
Nádas Anna 
Nagy Kinga Enikı 
Pauló Bence 
Pflanzner Tamás 
Pribojszki Magda 
Sajben Timea 
Sebesi Gyöngyi 
Szokolai Hajnalka 
Tibori Nóra 
Ugró Cintia 
Varga Erika 
Várhegyi Balázs 
Veres Barbara 
Vincze Nikolett Noémi

12.E  
Majthényi Dániel 
 
Bagdi Áron 
Bak Henrietta Mónika 
Becsei Attila Zoltán 
Bundik László Levente 
Dancs Ágnes 
Farkas Dániel 
Farkas Máté 
Gál Máté 
Galbáts Borisz Krisztián 
Gyenge Andrea 
Gyevi-Nagy László 
Gyuricza Brigitta 
Hati Csilla 
Hipszki János 
Hrabovszky Alexandra 
Juhász Georgina 
Kovács Ildikó 
Kırösi Janka 
Krajcsó Ágnes 
Králik Gergı 
Laczó Péter 
Mészár Anna 
Mészáros Gábor Dániel 
Mészáros Sándor 
Ozsváth Kristóf 
Péter Nóra 
Róka Zsolt 
Sebestyén Anett 
Sipiczki Eszter 
Szabó Magdolna 
Szakál Katalin Kitti 
Szász Márk 
Szirony Brigitta 
Szıke Tibor Máté 
Varga István 
Varsányi Ágnes
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ESEMÉNYNAPTÁR - 2007/2008. 
 

Augusztus 27. –  28. Gólyatábor 
  29. Sze  9.00 órától osztályozó- és javító vizsga 
  30. Cs  8.00 órától tanévnyitó tantestületi értekezlet 
Szeptember  03. H  A tanév elsı tanítási napja  

8.00 órától ünnepélyes tanévnyitó 
    9.00 – 11.00 óráig osztályfınöki órák   

Szeptember 24 – 30.  24. – 28. Garabonciás napok – városi rendezvény 

Október  04. Cs  Batthyány – emlékdélután     
  

05. P  10.00 órától megemlékezés az aradi vértanúkról 
Október 19. – november 07. – írásbeli érettségi vizsgák 
  20. Szo  Munkanap. (22. H helyett)  

  22. H  Pihenınap.  
  23. K   Nemzeti ünnep 
Október 24. – 27. Rózsa – fesztivál 
  27. Szo  DÖK - nap 
İszi szünet: október 29-tıl október 31-ig. 
November 05. – 11. 
  November 5. - 16. között Horváth János versenyek 
  06. K  Magyar nyelvi napok 
  07. Sze             Horváth János verseny matematikából 14,30 
  08. Cs  Horváth János verseny angol nyelvbıl (I. forduló) 
  08. Cs  Horváth János verseny német nyelvbıl (I. forduló) 

12. – 18.  A héten szülıi értekezletek  
  12. H  Horváth János verseny magyarból – 14,30 
  13. K   Magyar nyelvi napok 
November 15. – 19. – emelt szintő szóbeli érettségi vizsgák 
November 22 – 30.- középszintő  szóbeli érettségi vizsgák 
  19. H  Magyar nyelvi napok 
  21. Sze  Horváth János verseny történelembıl (I. forduló) 
  24. Szo  Nyílt nap 

26. H  Magyar nyelvi napok 
  29. Cs  Horváth János verseny angol nyelvbıl (II. forduló) 
  29. Cs  Horváth János verseny német nyelvbıl (II. forduló) 
 
December  06. Cs  Horváth János verseny történelembıl (II. forduló) 
  14. P  Második nyílt nap –  

A Horváth János verseny eredményhirdetése.  
  20. Cs  Karácsonyi hangverseny 
  21. P  A téli szünet elıtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet: 2007. december 22 – 2008. január 02-ig. 

Január   10. Cs.  Szóbeli osztályozó vizsga   
18. P.   Elsı félév utolsó tanítási napja 

  18. P  14.00 órától osztályozó értekezlet  
  21. H  Igazgatói szünet  

24. Cs  15.00 órától félévi nevelıtestületi értekezlet 
  26. Szo  10.00 órától egységes írásbeli felvételi a  

8. évfolyamok számára (matematikából és anyanyelvbıl) 
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  31. Cs  Az egységes írásbeli felvételi pótnapja 
Február 02. Szo Szalagavató 
  13. Sze  Kollégium: diákközgyőlés 
  20. Sze  Kollégium: házi koncert 

Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák  
áldozatairól (február 25. – hétfı) 

  23. Szo  Alapítványi bál  
Február 24-tıl március 1-jéig sítábor 

25. H  8.00 órától felvételi vizsga – tanítás nélküli munkanap 
Március     03. – 09. A héten „összreál” – a reál osztályok vetélkedıje 

05. Sze 15.00 órától diákközgyőlés    
19. Sze Angol nyelvi fordítási verseny 

Tavaszi szünet március 21-tıl március 25-ig. 
Április   16. Sze  A holokauszt áldozatainak emléknapja 
  16. - 17.   Kollégium: diáknapok 
  26. Szo  Munkanap. (május 02. P helyett) 

28. H  Kollégium: szerenád 
  29. K  Rózsaszerenád  
    Kollégium: ballagás 
  30. Sze  A végzıs osztályok utolsó tanítási napja 
    14.30 órától osztályozó értekezlet 
 
Május   01. Cs  A munka ünnepe  
  02. P  Ballagás 
Írásbeli érettségi vizsgák: május 5. – 27. 
  05. 06. 07.  tanítás nélküli munkanap   
  05. H  Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból 
  06. K  Írásbeli érettségi vizsga matematikából 
  07. Sze     Írásbeli érettségi vizsga történelembıl 
Május   12. H  Pünkösd. Munkaszüneti nap   

28. Sze  Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon 
(olvasás – szövegértés, matematika) 

Június 05. – 11. emelt szintő szóbeli érettségi vizsgák 
Június   13. P   Utolsó tanítási nap 
    Év végi osztályozó értekezlet 
Június   16. – 18.  Beiratkozás   
Június 16. – 27. középszintő szóbeli érettségi vizsgák 
  16. H  8.00 órától beiratkozás   
  17.-18.-19. 12.B osztály szóbeli érettségi vizsgája 
    12.E osztály szóbeli érettségi vizsgája 
 
Június   23.-24.-25. 12.C osztály szóbeli érettségi vizsgája 
    12.D osztály szóbeli érettségi vizsgája 
  28. Szo  8.00 órától tanévzáró ünnepély 
Június   30. H  8.00 órától tanévzáró tantestületi értekezlet 
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AZ ÉV ESEMÉNYEI - RÉSZLETESEBBEN 

Rózsa-fesztivál - három nap, ami a tizenkettedikeseké 

Míg az Andrássy úti 
platánfák levelei sárgul-
nak, a Rózsa Ferenc Gim-
názium és Kollégium 
folyosói egyre színesebbé 
válnak.  

A Rózsa-héten a 12-es 
osztályok 1-1 jelöltet indí-
tanak a diákigazgatói 
posztért. Így minden vég-
zıs igyekszik az alsóbb 
évfolyamon tanulók sza-
vazatait elnyerni. Plakáto-
kat helyeznek el a folyo-
sókon, saját pólókat és 
kampányfilmet készíte-
nek. 

Október 25-én reggel a rózsás diákok kíváncsisággal tele közeledtek az iskola felé. Már az 
utcán várták az érkezıket, ebbıl kifolyólag mindenki süteményekkel és kisebb ajándékokkal 
megrakva ért be az épületbe. A tanítási órák is gyorsabban teltek, a szünetekben a gólyák 
beavatását kísérhették figyelemmel az érdeklıdık. Fıként kreatív és vicces feladatokat kellett 
megoldani a 9-eseknek. Kötelezı ruhaként láthatósági mellényt viseltek, a fiúk rúzsozott 
ajkakkal, a lányok bajusszal jelentek meg. Sokan a kedvenc pártjuk pólóját  hordták a mellény 
alatt. Szünetenként egy-egy osztály tanulói vettek részt a beavatási szertartáson, közben az 
aulában és a lépcsıknél büfék sorai várták az éhes vagy szomjas arra járókat.  

Délután szintén a kilencedikeseké volt a fıszerep. Az öt osztály 20-20 percben mutatta be a 
mősorát, melyet „a nagyok” határoztak meg. Egy táncos, de egyben vicces elıadást kellett 
nyújtani a nézıknek, s ezek az elıadások remekül sikerültek. A legjobbat tortával jutalmazták. 

A szépségversenyen osztályonként 2 fiú és 2 lány vett részt. Hetekkel a bemutató elıtt már 
nagy izgalommal gyakoroltak a 11-es lányok segítségével. Elsınek hétköznapi, majd alkalmi 
ruhában vonultak fel a színpadon. Az estét gólyabál zárta. 

Pénteken is folytatódott a diákigazgató jelöltek tagtoborzó kampánya. Ezen a napon a 12.-
esek hónapok óta tanult táncukat adták elı, melyet tapssal és a párt nevének kiabálásával 
kísért a nézısereg. Délután egy másik koreográfiával szórakoztatták diáktársaikat, és a kam-
pányfilmjeiket is levetítették. Sokan ekkor döntötték el, kire fognak szavazni, melyik film 
tetszett a legjobban.  

Hátra volt azonban még a szombati DÖK-nap is, melyre további érdekes  programokat 
szerveztek a végzısök. Akadtak olyanok, akik házasságot kötöttek, de olyanok is, akik inkább 
teát iszogattak a hővös, ıszi széltıl elzárt sátorban. 11 órakor a termekben egy lepecsételt 
szavazólapra került fel az az osztály, amelynek a három nap alatt folytatott munkája elnyerte a 
szavazó tetszését. Miután a szavazatokat összeszámolták, a végzıs osztályok a pályán sora-
koztak fel, körülöttük a diákok. Komáromi István igazgató úr ismertette a helyezéseket.  
Ebben a tanévben a 12.D osztály, a D-Inkák csapata nyújtotta a legszínvonalasabb produkci-
ót. Az osztályok munkájuk jutalmaként egy-egy tortát kaptak, melyet jóízően elfogyasztottak. 

Mint minden kilencedikesnek, ez az esemény nekem is újdonság volt, melyen nagyon jól 
éreztem magam. Az idısebbek is örömmel vettek részt rajta, hiszen minden év valami újat  és 
értékeset hoz az elızı évekhez képest.   

Slyuch Klaudia 9.B 
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Az Egyesült Államok nagykövetének látogatása 

2007. december 12-én iskolánkba látogatott April H. Foley asszony, az USA ma-
gyarországi nagykövete. Az egész iskola nagy várakozással és izgalommal készülı-
dött az eseményre, hiszen még sohasem járt nagykövet nálunk. 

Elızetes információk 
alapján megtudtuk, hogy 
Foley nagykövet asszony 
hivatali esküjét 2006. július 
5-én tette le Condoleezza 
Rice amerikai külügy-
miniszter elıtt. Magyar-
országi állomáshelyére 
2006. augusztus 10-én 
érkezett, és augusztus 18-
án adta át Sólyom László 
köztársasági elnöknek 
megbízólevelét. 

April H. Foley 
nagykövet asszony három 
gyermek édesanyja. A 
Smith Fıiskolán BA, a 
Harvard Egyetemen MBA 
diplomát szerzett. Az üzleti világban jelentıs tapasztalatokra tett szert, volt az amerikai Ex-
port-Import Bank elsı számú alelnöke, korábban a tizenhét évig a PepsiCo felsıvezetıjeként 
mőködött. Ezt megelızıen a Pfizernél és a Reader’s Digestnél dolgozott. 

Munkája mellett jelentıs önkéntes vezetıi feladatokat is vállalt. Társelnöke volt a Smith Fı-
iskola anyagi támogatását ösztönzı kampány Speciális Adományok Bizottságának. Tagja volt 
a vitás ügyek megoldásával foglalkozó CPR Intézet (CPR Institute for Dispute Resolution) 
igazgatótanácsának. A United Way észak-westchesteri tagozatának elnökeként szolgált. A 
Westchester és Putnam megyei Alexis de Tocqueville Társaság elnökeként és a családon belüli 
erıszak áldozatait támogató Friends of the Northern Westchester Shelter társelnökeként is 
tevékenykedett.  

Foley nagykövet asszonyt az aulában a Rózsa Ferenc Gimnázium énekkara fogadta és egy 
magyar nyelvő karácsonyi dallal köszöntötte. A nagykövet asszonynak bizonyára tetszett a 
mősor, hiszen a diákokkal együtt énekelte a Come All Ye Faithful címő dalt.  

Ezután az igazgató úrral folytatott rövid beszélgetést, majd a biológiai elıadóban – rövid 
köszöntık után – a diákok kérdéseire válaszolt. A beszélgetés középpontjában az amerikai 
továbbtanulás illetve munkavállalás állt. A nagykövet asszony úgy vélte, hogy a magyar diá-
koknak jó esélyeik vannak amerikai ösztöndíjak elnyerésére. Mrs Foley beszélt az amerikai  - 
magyar kapcsolatokról és a két ország közötti együttmőködésrıl is.  

Mintegy egyórás itt tartózkodás után iskolánk két tizedikes tanulója virágcsokorral és az is-
kola bekeretezett képével köszönte meg a látogatást. Végül Foley nagykövet az iskola emlék-
könyvébe írt néhány sorral a legjobbakat kívánta gimnáziumunk valamennyi tanulójának és 
dolgozójának. 

Ezúton köszönjük az értékes információkat és reméljük, hogy a nagykövet asszony máskor 
is ellátogat iskolánkba. 

Nyisztor Zsóka 10/C, Bélteky Péter, Bankó Nóra és Pertich Ákos 10/B, Bellon Balázs 
10/D 
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Tanulmányi kirándulás az Európai Unióba 

A 11.E Eurofakt osztály a tavaszi szünetben tanulmányi kiránduláson vett részt Strasbourg 
– Párizs – Brüsszel úticéllal. Utazásunkat sajnos behatárolta az a tény, hogy ez volt az elmúlt 
évek legrövidebb tavaszi szünete.  

2008. március 20.-án csütörtökön délelıtt még szorgalmasan tanultunk az iskolában, de lel-
kileg már az utazásra készülıdtünk. 15-órakor indultunk egy kényelmes busszal, a gimnázium 
udvaráról. Budapesten sofıröket váltottunk, majd 1263km utazás és egy buszon töltött éjsza-
ka után másnap reggel érkeztünk Strasbourgba. 

Strasbourgban délelıtt megnéztük az európai parlamenti negyedet (Európa Tanács, Euró-
pai Parlament, Emberi Jogok Európai Bírósága), majd az Orangerie park elıtt találkozva 
bebuszoztunk a városba. Elsı uticélunk a méltán híres Katedrális volt, ezután közös végigsé-
táltunk a városon, megnéztük a Ponts Couverts-et, a hangulatos óvárost, a Petit France-t. 

Egy órás sétahajózáson körbehajóztuk a várost, ezután szabadprogram a városban, vásár-
lásra, étkezésre. Este közösen mentünk a szállásra, amely a Hotel Formule1-ben volt, mind-
össze néhány méterre a német határtól a Route du Rhine-n. 

Szombaton a korai reggeli után 
elindultunk Párizs felé. Az 
autópályán Reims mellett mentünk 
el, és jól láttuk a gyönyörő 
katedrálist. Párizsban elsı megállónk 
az Eiffel torony volt, ahol a 
vállalkozóbbak egészen a legfelsı 
szintig felmentek. Ezután a RER-el a 
Notre Dame-hoz mentünk, ahol már 
várt az idegenvezetınk. A katedrális 
megtekintése sajnos rövidre sikerült, 
mert hirtelen kiürítették a templo-
mot. Így egy hangulatos esti sétát 
tettünk a híres egyetemi negyedben, 
a Quartier Latin-ban. 

Párizsi szállásunk Villemomble-ban volt, ahonnan vasárnap kora reggel indulva folytattuk a 
városnézést Párizsban. Az École Militaire és a Les Invalides (Napoleon sírja) megtekintése 
után kisebb csoportokra válva vágtunk neki a városnak. A Sainte Chapelle, Museé D’Orsay, 
Assemblee Nationale, Lovre, Tuileriák bejárása és egy ebéd után a Luxemburg kertnél talál-
kozott csoportunk. Innen a Montmartre-ra buszoztunk, ahol párizsi nézelıdésünk a Sacre 
Coeur bejárásával fejezıdött be. Sajnos, a Place Pigalle már nem fért bele a programunkba, az 
idı hiánya miatt. 

Délután Brüsszelbe indultunk, de útközben megálltunk Compiègne-ben, ahol megtekintet-
tük az I. és II. világháborús emlékhelyet. A város melletti erdıben, a jelenleg is látható vasúti 
kocsi volt a német illetve francia fegyverszünet aláírásának színhelye. 

Másnap, húsvét hétfın, brüsszeli programunk során elıször bejártuk az Európai Uniós ne-
gyedet, megnézük az Európa Tanács, a Bizottság és a Parlament épületét. Ezután következett 
az 50 éve épült Atomium megtekintése, amely voltaképpen egy atommag több milliószoros 
modellje. A délutáni szabadprogramban Brüsszel további látnivalói következtek: a Grande 
Place, a Csokoládémúzeum és a Mannekin Pis.  

A belga fıvárost az esti órákban hagytuk magunk mögött. A hazafelé vezetı úton elhalad-
tunk Maastricht mellett, ez a város a Maastricht-i Szerzıdés szülıhelye. 

A buszon töltött éjszaka után másnap délelıtt megálltunk az ausztriai Melk városában, ahol 
rövid városnézés után bejártuk a csodálatos barokk apátságot. Fáradtan, de élményekkel és 
tapasztalatokkal gazdagon érkeztünk meg Békéscsabára az esti órákban. 

Köszönjük a támogatást a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium Szülık - Öregdiákok 
Alapítványnk illetve Békéscsaba megyei Jogú Város Önkormányzatának. 
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Fordítási verseny — 2008 március - április 

Évek óta több rendszeresen megrendezzük a Rózsa Ferenc Gimnáziumban az angol nyelvi 
fordítási versenyt, amelyen több száz tanuló vesz részt, négy kategóriában. A verseny célja az 
angol nyelv gyakorlása és népszerősítése mellett az, hogy a tanulók minél magasabb szinten 
választékos nyelvezettel és stílusban ültessenek át magyar nyelvre igényes, angol nyelvő iro-
dalmi szövegeket. A bírálók nehéz helyzetben voltak, mert nagyon színvonalas munkák közül 
kellett kiválasztaniuk a legjobb fordításokat, ezért több megosztott helyezés is gazdára talált. 
Gratulálunk az idei díjazottaknak és felkészítı tanáraiknak, akik a következık: 

I. kategória: 1. helyezett: Farkas Zita 9.E, Szabó Zoltán 9.E (Diósné Kmetykó Gabriella) - 
2. helyezett: Mészáros Dávid 9.D (Fekete Réka) - 3. helyezett: Tóth Eszter 9.B (Fekete Réka) 

II. kategória: 1. helyezett: Papp Sándor 11.C (Fekete Réka) - 2. helyezett: Kopányi Márta 
11.E (Fekete Réka) - 3. helyezett: Sebık Viktória 11.E (Pete István), Barkó Brigitta 10.B 
(Timárné Goda Orsolya), Horváth Bence 9.B (Pete István) 

III. kategória: 1. helyezett: Szénási Kitti 10.B (Diósné Kmetykó Gabriella) - 2. helyezett: 
Pertich Ákos 10.B (Pete István) - 3. helyezett: Kropok Alexandra 10.B (Galiszné Korcsok 
Katalin), Takács Borisz 11.E (Pete István), Megyeri Edit 10.E (Timárné Goda Orsolya) és 
Martin Wanda 11.C (Krébesz Magdolna) 

IV. kategória: 1. helyezett: Szabó Dávid 11.E (Fekete Réka) - 2. helyezett: Alberti Éva 11.E 
(Fekete Réka) - 3. helyezett: Gulyás Fanni 11.C (Timárné Goda Orsolya) és Kurucz Kata 
(Pete István) 

      

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány az ECL Konzorcium Nemzetközi Tit-
kársága 2008 tavaszán országos versenyt hirdetett középiskolás fiataloknak angol, német, 
olasz, orosz és spanyol nyelvbıl. A versenyen részt vevı fiatalok az Európa Tanács által ki-
adott Közös európai referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt akkreditált nemzetközi 
ECL nyelvvizsga elıírásai alapján, valós vizsgaszituációban, az ország 29 pontján kijelölt 
helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vettek részt angol és német nyelvbıl, középfokú (B2 
szintő) követelményrendszer szerint. Kategóriánként angol és német nyelvbıl a legjobb 20 
versenyzı mérte össze tudását. 

 
Bellon Balázs, a Rózsa Ferenc Gimnázium 10.D osztályos tanulója (tanára: Pete István) 

angol nyelvbıl bejutott a legjobb 20 versenyzı közé a döntıbe,  és a Pécsi Tudományegye-
temen megrendezett országos szóbeli fordulón 2008. április 19.-én 2. helyezést ért el a 2. 
kategóriában (középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezı középiskolás diákok). 
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A latin nyelvrıl 
Iskolánkban a biológia és történelem tagozatos diákok második idegen nyelvként latin 

nyelvet tanulnak. Ez a nyelv más, mint a többi, hiszen nem a beszédkészségre törekszik, ha-
nem a megértésre és a fordítási készség megszerzésére. 

A latin nyelv az antik kultúra megismeréséhez ad kulcsot a kezünkbe, mégpedig annak a 
kultúrának a megismeréséhez, amely az európai civilizáció alakulását alapvetıen meghatározta 
és meghatározza napjainkban is a tudományok, a mővészetek és a mindennapi élet megannyi 
területén. Ezért a latin nyelv ismerete az általános mőveltség mellett bizonyos területeken ma 
is elengedhetetlenül szükséges. Különösen a jogi vagy egészségügyi pálya iránt érdeklıdıknek, 
vagy a történelmet és a humán tantárgyakat kedvelı diákok számára fontos a nyelv ismerete. 

Természetesen ebbıl a tantárgyból is lehetıség van érettségi vizsga, nyelvvizsga letételére 
illetve országos tanulmányi versenyeken való részvételre. 

Büszkék lehetünk arra, hogy diákjaink az elmúlt tanévekben szép sikereket értek el az egyes 
tanulmányi versenyeken.  

Sárközy Márta (2000-2004) 2002-ben Ábel Jenı Országos Latin Tanulmányi Versenyen 2. 
helyezést, 2003-ban OKTV 18. helyezést ért el - 2003-ban részt vett a nemzetközi Cicero 
versenyen, Rómában. encsik Márta 12.B (2004-2008)  2007-ben OKTV 13. helyezést ért el, 
2007-ben részt vett a nemzetközi Cicero versenyen, Rómában.  

Szikora Patrícia 11.B (2007-2008) 2007-ben Ábel Jenı Országos Latin Tanulmányi Ver-
senyen 18. helyezést ért el, 2008 májusában 3. helyezettként részt vett a nemzetközi Cicero 
versenyen, Rómában.  

Szénási Kitti 10.B (2007-2008) 2008-ban az Ábel Jenı Országos Latin Tanulmányi Ver-
seny országos döntıben dícsérı oklevelet kapott 

Patakiné Brezina Mária latin szakos nyelvtanár 
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Fulbright Ösztöndíjjal New Yorkban 

2007 októberében nyílt alkalmam pályázni a Fulbright Ösztöndíj Bizottság által kiírt Tanár-
csere Programra, mely azzal a céllal jött létre, hogy a világ kulturáinak kölcsönös megértését 
és elfogadását segítse elı. Pályázatom sikerességének megvalósulásában a Rózsa Ferenc Gim-
názium teljes körő támogatásáról biztosított. Örömteli hírként fogadtam, hogy egyike lehet-
tem azon öt sikeres pályázónak, aki az Egyesült Államokban tölthetett egy évet mint vendég-
tanár. Ennek feltétele is teljesült, miszerint az amerikai intézmény pedagógusa cserepartneri 
státuszban itt taníthasson. Iskolánk tanárai és diákjai örömmel vették Christopher Pultz ki-
emelkedı szakmai munkáját és pozitív személyiségét.  

Az egyéb kulturális és országismereti élmények mellett az Eugenio Maria de Hostos 
Intermediate School 318 mind szakmai mind nyelvi tapasztalatszerzés szempontjából nagy 
mértékben hozzájárult tanári munkám hatékonyságához. Angol nyelvtanárként a brooklyn-i 
iskolában ESL-t, angol mint második nyelv tantárgyat tanítottam többnyire spanyol ajkú, 
távol-keleti, afro-amerikai és lengyel diákoknak. A délelıtti órákon kívül az ösztöndíj küldeté-
sét is megcélozva magyar klubot indítottam, melynek keretein belül a diákok betekintést kap-
hattak a magyar kultúra, nyelv, népszokások, hagyományos ételek és népdalok világába. Cse-
repartneremmel a két intézmény diákjait bevonva internetes levelezést indítottunk el, melynek 
során a tanulók nyelvi fejlıdése mellett egymás kultúrájának és szőkebb környezetének meg-
ismerésére is alkalom nyílott.  Ezt a lehetıséget diákjaink számára a továbbiakban is biztosíta-
ni kívánjuk, a késıbbiekben pedig hasonló levelezıpartnerséget szeretnénk kialakítani a két 
tantestület tagjai körében. 

Visszatérve a már új nevét viselı Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumba, tanári tevé-
kenységem mellett és annak részeként nagy örömmel teszek eleget a Fulbright ösztöndíj kap-
csán hazai teendıimnek: az USA-ban szerzett tapasztalatokat igyekszem megosztani mind 
kollégáimmal mind pedig diákjaimmal. 

Molnár László angol szakos nyelvtanár 
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Sportélet a Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 

Bronzérmes a Rózsa Ferenc Gimnázium röplabda csapata a diákolimpiai döntőn  

 

A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium bronzérmes csapata. Állnak, balról: Nagy Attila edző, 
Puskás Martina, Homok Nikolett, Gyenge Andrea, Sebők Viktória, Dénesi Brigitta, Bencsik 

Enikő, Bárdos Tibor testnevelő. Elől: Papp Nikolett, Molcsányi Petra, Molcsányi Rita. 

A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium leánycsapata bejutott a Gyöngyösön megrende-
zett középiskolások (V—VI. korcsoport) röplabda diákolimpiai döntıjébe. A tavaly negyedik 
helyen záró békéscsabai együttes idei jobb szereplésével a harmadik helyen végzett. A rózsá-
sok csapata a Békéscsabai RSE fiataljaira épült, négy NB I-es játékos is szerepet kapott benne. 

A végeredmény: 1. Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, 2. Munkácsy Mihály Gimnázium 
és Szakközépiskola, Kaposvár, 3. Rózsa Ferenc Gimnázium, Békéscsaba, 4. Ady Endre Gim-
názium, Budapest, 5. Szent István Gimnázium, Kalocsa, 6. Veres Péter Gimnázium, Buda-
pest, 7. Zay Anna Gimnázium és Egészségi Szakközépiskola, Nyíregyháza, 8. Neumann János 
Középiskola és Kollégium, Eger. 

 
Pertich Ákos a 10. B biológia osztályba jár, kitőnı tanuló. 

Rendszeresen részt vesz tanulmányi versenyeken, az Édes 
anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen megyei 1. helyezést 
ért el.      

A tanulás mellett Ákos heti 4 edzéssel készül kick-box 
versenyeire. Ebben a sportágban az elmúlt év versenyein elért 
eredményei: országos 3. (semi-contact); Diákolimpiai 1.; 
Országos bajnok (1.) (light-contact);   EB 3. hely/Light 
contact;  Világkupa 3. hely/light contact / Szeged;    
Világkupa 3.hely/semi-contact/Salsamaggiore T. - Olasz-
ország 

Ákos nagyon szeret a Rózsába járni, a nagypapája is itt vég-
zett. A gimnázium elvégzése után orvos szeretne lenni. 
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Békéscsabán, a Tünde utcai atlétikai centrumban rendezte meg májusban a megyei diáksport 
tanács az V.—VI. korcsoportos atlétikai diákolimpia megyei döntıjét a Békés Megyei Hírlap-
kupáért. A Rózsa Ferenc Gimnázium tanulói nagyon szép eredményeket értek el versenyeken. 
Íme az eredmények: Lányok. V. korcsoport. 200 m: Gáspár Emese (28,20). 400 m: Kiss 
Dóra (60,20). 800 m: Szikszai Johanna (29,10). 100 m gát: Szakál Ágnes (17,80). VI. korcso-
port. Súlylökés: Péter Nóra (11,36 m). Diszkoszvetés: Péter Nóra (33,58 m) 
Pontverseny: 1. Bcs. Rózsa F. gimn. 110 pont, 2. Gyomaendrıd Kner I. gimn. 91, 3. Gyula, 
Erkel E. gimn. 79.  
Fiúk. V. korcsoport. 100 m: Bagi Akos (11,30). 110 gát: Bagi Ákos (16,10). Súlylökés: Gábor 
Pál (13,57 m). Diszkoszvetés: Tóth Miklós (39,40 m). VI. korcsoport. 100 m: Baji Balázs 
(10,80). 200 m: Baji Balázs (22,30). 400 m: Tóth István (50,20). 110 m gát: Baji Balázs (14,70).  
V.-VI. kcs.: 4x100 m váltó: Bcs., Rózsa F. gimn. (44,40).  4x400 m: Bcs., Rózsa F. gimn. 
3:33,50.  
Pontverseny: 1. Bcs. Rózsa F. gimn. 129 pont, 2. Gyula, Erkel F. gimn. 83, 3. Bcs. Gépészeti 
szki. 68. Összetett pontverseny: 1. Bcs. Rózsa F. gimn. 239 pont, 2. Gyula, Erkel F. gimn. 
162, 3. Gyomaendrıd, Kner I. gimn. 126.  

 

 
Baji Balázs magas termető, atlétikus alkatú, szimpatikus fiatalem-

ber. Az idén érettségizett a 12. D reál osztályban, állatorvosnak sze-
retne tanulni. A tanulás és a tinédzser élet egyéb vígasságai mellett 
Balázs 2003 - óta rendszeres résztvevıje mindenféle atlétikai verse-
nyeknek. Nemcsak iskolánk jó hírét növeli serényen, de a békéscsabai 
Atlétikai Club igazolt versenyzıjeként klubja is számíthat rá. Edzıje a 
neves egykori atléta, Medovarszki János - aki korábban iskolánk taná-
ra illetve igazgatóhelyettese is volt. 

Balázs az elmúlt évben a következı eredményeket érte el, melyek 
olimpiai versenyszámok: Eszék (2007.06.13) U20 Válogatott Viadal 
110 m gátfutás (1.), 4 x 100 m váltó (1.), Hengelo (2007.07.19-22) 
EAA Junior EB 110 m gátfutás (10.), Maribor (2007.09.22.) U23 Válogatott Viadal 110 m 
gátfutás (3.), Budapest (2007.02.17-18.) Felnıtt OB 60 m gátfutás (5.), Budapest (2007.03.3-4) 
Fedett pályás Junior OB 60 m gátfutás (1.), 200 m síkfutás (2.), Budapest (2007.06.29.-07.01.) 
Junior Országos Bajnokság 110 m gátfutás (1.), 200 m síkfutás (2.), 4 x 400 m váltó (1.), Szé-
kesfehérvár (2007.07.28-29.) Felnıtt OB 110m gátfutás (1.), Budapest (2007.10.06.-7.) Junior 
Ügyességi CSB 400 m gátfutás (1.), 110 m gátfutás (3.), távolugrás (3.), Debrecen 
(2007.06.02.) Diákolimpia VI. kcs. Döntı 110 m gátfutás (1.), 200 m síkfutás (2.), 4 x 100 m 
váltó (2.), Budapest (2007.10.11.) Diákolimpia V.VI. ker. Ügyességi CSB svédváltó (diákolim-
piai csúccsal) (1.) 

2008. februárban a fedett pályás felnıtt bajnokságon a budapesti Syma csarnokban Balázs a 
60 méteres gátfutó számban, magas gáton 8,14 másodperces egyéni csúccsal a harmadik he-
lyen ért célba. A másodiktól mindössze három századdal maradt le. A budapesti Junior OB-n 
(2008.03.01-02. Budapest) 60 m gátfutásban, 200 m-es síkfutásban, 60 m-es síkfutásban, 4 x 
200 m-es váltóban szerzett elsı helyezést. 

2008. június 1.-én a Bedford International Games 110 m gátfutás versenyén Angliában 
harmadik helyezést ért el 14.10 mp-el, mindössze  0.13 mp-el lemaradva az elsı helyezettıl. 

Bár Balázs az idén elhagyja iskolánkat, de várjuk további sikereit a sport és a tanulás terén, 
mert ezentúl is figyelemmel kísérjük és számon tartjuk.  
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„A Tabon megrendezett 2008-as felnıtt fekve nyomó magyar bajnokságon  Tibori Nóra 
(12.D) a 67,5 kg-osok között 80 kg-mal aranyérmet nyert.”  

Az erıemelésrıl, általában minden embernek kétszáz kilós, tagba-
szakadt, jól kigyúrt biztonsági-ır-típusú férfiak jutnak eszébe. Ezzel 
szemben Tibori Nórira egyik jelzıt sem ragasztanám, mégis ebben a 
sportágban kiváló eredményekkel büszkélkedhet, és úgy látszik mind-
ezt nagy kedvvel csinálja. Vajon mi a titka, hogy az iskolában és az 
edzıteremben is helyt tud állni? Cseppet sem hétköznapi életérıl 
kérdeztem ezt a sportos lányt. 

- Honnan jött az ötlet, hogy erıemelıként próbáld ki magad? 
- Mindennek a kezdete az volt, amikor apa levitt a terembe 11 éve-

sen. Akkor még versenyszerően úsztam. 
- Ezek szerint családi hagyományokra mutat vissza a sportág szeretete. 
- Igen. Apa is fiatalkora óta edzıteremben éli a másik életét. Testépítıként kezdte és hamar 

jó eredményeket ért el, többszörös országos bajnok. Az erıemelés innen már könnyen jött. 
Ebben a sportágban a bátyám is követte a példáját. Mára már alig férnek be házunkba az 
érmek és a kupák. Mindig is tetszett nekem ez az életvitel, ezért szerettem volna lejárni vele 
edzeni. Persze az elején az egészet csak játéknak tekintettem. 

- Mikor vált komolyabbá? 
- Mint már említettem, az úszással kötöttem energiáimat az általános iskolában. 8 évesen 

kezdtem el foglalkozni vele, majd 9-10 éves koromban már versenyeken is indultam. A minél 
jobb teljesítményem érdekében a terem már nem csak játszótér volt számomra, hanem az 
uszodán kívüli edzések kiegészítése. Apa bíztatására elindultam 12 évesen egy versenyen, amit 
megnyertem. Innentıl egyértelmő volt, hogy folytatni fogom. 

- Ez az úszás végét jelentette? 
- Nem, 3 évig párhuzamosan őztem mindkettıt. A gimnáziumban azonban egyre többet 

kellett tanulni, amit a heti 14, két különbözı edzéssel nehéz volt összehangolni. Azt választot-
tam, ami jobb eredményeket hozott. 

- Úgy tudom azóta is egyre sikeresebb vagy. Mely versenyeid voltak a legmeghatározóbbak? 
- Elég sok verseny volt emlékezetes számomra. Hétszer nyertem országos diákolimpiát, az 

utolsó most, az érettségi elıtt sikerült. El se tudom mondani, milyen sokat jelentett ez nekem. 
Ezenkívül a felnıtt magyar bajnoki címemre vagyok nagyon büszke, de a legtöbbet mégis a 
világbajnokságon elért 3. helyem jelenti. 

- Mit érzel a verseny elıtti pillanatokban? Van szerencsetárgyad, amit ilyenkor magadnál 
hordasz? 

- Azt az érzést nem tudom leírni, de akkor mindig eszembe jut a családom, aki mindenben 
támogat. Persze izgulok, de mindig van rajtam valami, ami nem az enyém és ez ad erıt. Ez 
olyan nekem, mint egy kabala. 

- Lesz a közeljövıben valamilyen fontosabb versenyed? 
- Az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsgák között volt egy országos bajnokságom és szep-

tember elején indulok a junior Vb-n Dél-Afrikában, bár az elıbbire nem igazán tudok felké-
szülni, mivel tanulnom kell. 

- Ha már a tanulásnál tartunk, hogyan sikerül összeegyeztetned az iskolát a sporttal és az 
elvárásokkal? Kialakítottál valami egyedi ütemtervet? 

Heti 4-5 alkalommal járok le edzeni, ez kb. 2 órát vesz igénybe. Ezek után könnyebb kon-
centrálni a tananyagra. Alapvetıen aktív vagyok, viszont este hamarabb kimerülök. A hétvé-
genkénti versenyek azonban sokat levesznek a tanulásra szánt idımbıl, amit nehezebb pótol-
ni. 

- Igényelnek az edzések valamiféle különleges táplálkozásmódot? 
- Tulajdonképpen nem, kivéve, mikor egy alacsonyabb súlycsoportban szeretnék indulni. 

Ilyenkor általában sok fehérjét és kevés szénhidrátot eszek. 
- A szüleid és a barátaid mennyire segítenek neked ezeknek a megvalósításában? 



 63 

- A családom teljes mértékben, mivel apa az edzım. Ennek egyedüli hátránya az, hogy ha-
marabb kimondjuk egymásnak a véleményünket. Anya is gyakran edz velünk, amivel kölcsö-
nösen ösztönözzük egymást. A barátaim és a barátom rendkívül toleránsak ilyen tekintetben 
és együtt tudnak örülni velem. Igyekszem mindig idıt szakítani rájuk, mivel ık a támaszaim. 

- Úgy tőnik rendkívül elfoglalt vagy. Mennyi szerepet szánsz a jövıdben az erıemelésnek? 
- Semmi esetre sem szeretném abbahagyni, de a szerepe csökkeni fog az egyetem mellett. 
- Hova jelentkeztél? 
- Fı célom a Semmelweis Egyetem Testneveléstudományi Kara. Ezután nincsenek konkré-

tabb elképzeléseim. 
- Esetleg a jövıben szeretnél valami újat kipróbálni? 
- Igen. A junior kategória után szeretnék fitneszformációban is elindulni. Úgy gondolom, 

hogy a sport mindig is az életem része marad. 
Készítette: Krizsán Renáta 
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Tanulás és szabadidı 
A 11. Eurofakt osztály tagjai nemcsak 

szorgalmasan tanulnak, de közülük 
többen is komoly sikereket értek el az 
iskolán kívül is.  

Horváth Kinga kitőnı tanuló, 
kedvenc tárgyai a kémia és az angol. A 
gimnázium elvégzése után építész szeret-
ne lenni. A tanulás mellett iskolánk 
színeiben rendszeres résztvevıje a 
középiskolai atlétikai versenyeknek. 
Tavaly Gyulán megnyerte a szépség-
versenyt és egy évig birtokolta a koronát. 
Azóta több szépségversenyen is elindult, 
és gyakran szerepel divatbemutatókon. Azonban ahhoz, hogy jövıbeli terveit elérje,a negye-
dik évben a tanulásra koncentrál, de igyekszik nem elhanyagolni a hobbijait sem.  

Tóth Brigitta Orsolya 2007-ben elsı lett a Békéscsaba Szépe és a Center Plázs Szépe 
szépségversenyeken. Azóta gyakran szerepel színes magazinokban, mint a Glamour, Joy, 
Cosmopolitan, Nık lapja és a Wellness. 

Szikszai Johanna kiváló atléta, heti hat edzéssel próbál az élvonalban maradni. Idei leg-
jobb eredménye az ötödik helyezés a diákolimpiai 4x400 m-es váltóban, illetve a szerb felnıtt 
országos bajnokságon1500 m-en, és az elsı hely a Madzagfalvi tömegfutóveresenyan, 1800 
m-en. Modellként számos külföldi fotózáson és megmérettetésen vett már részt, többek kö-
zött Törökországban, illetve az idén tavasszal Prágában, ahová ezer magyar lány közül kivá-
lasztva jutott ki. Többször láthattuk a róla készült fotókat országos lapokban, illetve plakáto-
kon. Jelenleg Görögországba készül egy hónapra, ahol elkészítik a modellkönyvét, és számta-
lan munkája lesz majd.  

Johanna azonban a modellkedés és a sport mellett a tanulásra is nagyon figyel, hiszen egyik 
legfontosabb célja az, hogy sikeresen tegye le az érettségi vizsgáit és felvegyék az általa kivá-
lasztott egyetemre, elıreláthatólag idegenforgalommal és turizmussal kapcsolatos szakra. 

Jövıbeni tervei között legfontosabb helyen áll, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyen, mind-
emellett, hogy felvételt nyerjen a Budapesti Corvinus Egyetemre vagy éppen a Budapesti 
Gazdasági Fıiskolára. Folytatni a modellkedést és világot látni. 

 
Martin Wanda (11.C) a Diák Újság-
írók Országos Egyesülete által meghir-
detett Diákmédia Pályázaton fotó 
kategóriában 2008. áprilisában elsı 
helyezést ért el Az ısz könnyei címő 
képével. 

Wanda már korábban is szép 
eredményeket ért el pályázatokon, így a 
2007. évi Városi Garabonciás 
Napokon fotó kategóriában, a 
Békéscsaba Polgármesteri Hivatal 
"Ragyogj Te is" címő fotópályázatán, 
valamint a Magyar Fotómővészeti 
Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
által kiírt "2008. évi Reneszánsz életérzés a kortárs magyar fotómővészetben" címő fotópá-
lyázaton díjazott lett. Ezeken a pályázatokon rangsorolás nem volt. 

Gratulálunk, és további szép eredményeket kívánunk. 
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK 

Batthyány a nemzet emlékezetében 
I. Problémafelvetés: 
Batthyány személye - s nem csak mártíruma - valójában nem felejtıdött el, de miért nem 

került egyetlen történelmi idıszak érdeklıdésének fókuszába sem? 
Batthyány sohasem vált közismert és népszerő történelmi személyiséggé. Kiemelkedı élet-

mőve és mártírhalála sem alakította ki mély és maradandó kultuszát nemzeti emlékezetünk-
ben. Az utókor, a maga politikai céljai érdekében, a Batthyány-kormány három kiemelkedı 
alakjában: Deák, Széchenyi és Kossuth személyében találta meg eszményképét és önigazolá-
sát. De miért nem alakult ki Batthyány- kultusz? Batthyány-ra miért elsısorban mint az oszt-
rák önkény mártírjára, s miért nem mint az elsı alkotmányos magyar miniszterelnökre emlé-
keztek az egymást követı generációk? 

A történettudomány már Batthyány születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepi megemlékezés és tudományos ülésszak során, 1982 februárjában kijelölte Batthyány 
helyét a magyar Pantheonban, mégis személyisége, magánélete, gyermek-és ifjúkora, katonai 
pályaképe, reformkori közéleti és politikai tevékenysége, miniszterelnöki tevékenységének 
történelmi érdemei a közvélemény által alig ismertek. 

Batthyány születésének 200. évfordulója alkalmából ebben az évben rendezett ünnepségek, 
megemlékezések, tudományos ülésszakok egyik fı feladata, hogy ez a kimagasló politikus és 
államférfi elnyerje méltó helyét nemzeti emlékezetünkben. 

Ehhez szeretnénk hozzájárulni mai rendezvényünkkel is, lehetıséget adva diákjainknak ar-
ra, hogy dolgozataikat elıadás formájában megismertessék diáktársaikkal. A négy elıadás 
átfogja Batthyány egész életmővét, így én inkább a Batthyány-kép változásával foglalkozom 
történeti megközelítésben. 

 
II. Az önkényuralom korában Batthyány mártíromsága került elıtérbe 
De miért végezték ki 1849. október 6-án, a pesti Újépület falánál? 
Felségárulással vádolták, mert az országgyőlés újoncozási törvényét és a papírpénz kibocsá-

tásáról szóló törvényt 1848. szeptember 12-én királyi szentesítés nélkül léptette életbe.  A 
bécsi kormányzat élén 1848. novemberétıl Felix Schwarzenberg állt, aki modern, polgári, 
centralizált abszolutista birodalmat akart kiépíteni, és számára nemcsak az 1849-es trónfosz-
tók (Kossuthék) voltak ellenségek, hanem azok is, akik az 1848. áprilisi magyar alkotmányhoz 
ragaszkodtak. Így tulajdonképpen a mérsékelt, középutas Batthyányval demonstratív módon 
kívántak végezni azért, hogy meg lehessen félemlíteni 1848, a magyar alkotmányos önállóság 
minden hívét. 

Batthyány kivégzése nemzetközi megdöbbenést és éles kritikát váltott ki. A jól informáltak 
tudták: 

 - Batthyányt az uralkodó, V. Ferdinánd bízta meg kormányalakítással 
 - az új kormány az áprilisi törvények szentesítése után kezdte meg munkáját 
- a gróf mérsékelt politikát folytatott, s fenn kívánta tartani az Ausztriával történelmileg ki-

alakult kapcsolatot 
A Schwarzenberg-kormány mindent megtett annak érdekében, hogy bizonyítsa: Batthyány 

a Pragmatica Sanctio megsértésével Magyarország Ausztriától való elszakadásának „fı eszkö-
ze volt.”  A közvélemény meg volt gyızıdve ennek ellenkezıjérıl. 

 
III. Az 1861-tıl kibontakozó alkotmányos küzdelem két 48-as politikus nevét és 

személyét állította a közvélemény érdeklıdésének középpontjába: a kiegyezést elıké-
szítı Deák Ferencét, és a kiegyezést ellenzı emigráns Kossuthét. Batthyány neve és 
tevékenysége szóba sem jöhetett. 

Emlékének felidézését lehetetlenné tette a felségárulás vádja és a halálos ítélet végrehajtása. 
Horváth Mihály 3 kötetes munkája Batthyányról 1865-ben jelent meg, amelynek fı mondani-
valója továbbra is Batthyány mártíromsága volt: 
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- Batthyány az áprilisi törvények egyik fı szervezıje  
- a független kormányzati tevékenység és a magyar nemzeti érdekek legharcosabb képvise-

lıje 
- kivégzése a nemzeti jogok, nemzeti államélet sírba tétele volt, azaz Batthyány koncepciós 

per áldozata volt. 
 
IV. A dualizmus idıszakában Batthyány emlékét politikai megfontolások és elıíté-

letek árnyékolták be. 
1870. június 9-én sor került Batthyány újratemetésére, ekkor került a Ferencesek templo-

mának kriptájából a Kerepesi úti temetıbe, de az Andrássy – kormány hivatalosan távol tar-
totta magát az újratemetéstıl, ezen a kormány tagjai csak mint magánemberek vettek részt. 
Batthyány rehabilitációjáról ugyanis nem lehetett szó.  

 Egyrészt mert az osztrák fél kiállt a felségsértés vádja, s Batthyány halálos ítéletének jogos-
sága mellett, és azért is, mert I. Ferenc József alatt hajtották ezt végre, aki közös uralkodó lett, 
és feledtetni akarta a megtorlás idıszakát. Másrészt, mert Batthyány politikai célkitőzése - 
alkotmányos önkormányzat a Habsburg birodalmon belül, esetleg perszonálunió- a kiegyezés 
híveinek sok, a függetlenséget igénylıknek kevés volt. 

Az újratemetéskor mondott gyászbeszéd sem volt mentes politikai megfontolásoktól: 
 - Batthyány halála nem bosszúért kiált, hanem „a béke és a szabad alkotmány áldásaiért”- 

azaz megbékélésre szólított fel 3 évvel a kiegyezés után. (egyébként a Batthyány- mauzóleu-
mot 1874-ben avatták fel, különösebb ünnepség nélkül.) 

- pártpreferenciáknak megfelelıen Deák- és Kossuth-kultusz alakult ki 
A történetírás továbbra is lényegében Batthyány mártíromságát hangsúlyozta: 
- Marczali Henrik egyetemes történeti összefoglalójában (1892) nagy teret szentelt Magyar-

ország történetének, és mővének vonatkozó részében megerısíti a közvélekedést Batthyány 
kivégzésérıl.( koncepciós per áldozata lett, az alkotmányos szabadság megsemmisítésével 
egyenértékő az ellene hozott ítélet) 

- Szilágyi Sándor a Magyar Nemzet Története un. Milleneumi sorozatának zárókötetében 
(1896) így írt B – ról: „…szobra nincs, méltó életrajza nincs, de a nemzet díszes mauzóleumot 
emelt dicsı vértanuságának, a hısnek és nagynak…” 

 
V. A két világháború között, az Oszták - Magyar Monarchia felbomlása és Trianon 

után Batthyány politikai célkitőzése elvesztette aktualitását, Batthyány tragédiáját 
felemlegetni politikai szándékból nem látszott indokoltnak. Elvileg lehetıvé vált, 
hogy reális kép alakuljon ki Batthyányról.  De nem így történt. 

- a Horthy-korszak a XIX.sz. közepének Széchenyi István iránti tiszteletét - határozottan 
forradalomellenes éllel, két bukott forradalom után - kultusszá fejlesztette 

- a kutatómunkát és a forráspublikációt a kormány támogatta, 1848-49 történetének doku-
mentált megközelítése vált lehetségessé 

Batthyány megközelítése azonban még ekkor sem volt mentes aktuálpolitikai felhangoktól: 
A Batthyány örökmécses felavatásakor, 1926. október 6-án, az ünnepi beszédben többek 

között elhangzott: „Összeomlott azonban az az állam is, amely eddig elnyomónk volt.” 
„…a magyar vértanuk, a magyar hısök nem erre a függetlenségre gondoltak. İk Magyaror-

szágot akarták naggyá tenni.”(finom utalás Trianonra, a történelmi Magyarország megcsonkí-
tására) 

A Kossuth-emlékmő felavatására 1927. novemberében került sor (a döntés 1894. márciusá-
ban született). A dualizmus idején politikai botrány lett volna Kossuth 1849. évi kormányzó-
elnöki ábrázolása, ezért történelmietlenül, Kossuth körül a Batthyány kormány tagjait ábrázol-
ta a mővész, és a szoborbizottság 1918 után is ragaszkodott az eredeti elképzeléshez. A Kos-
suth-emlékmő Batthyányt továbbra is mártírként ábrázolta (lehorgasztott fej, jobbjában tör-
vénykönyv, az alak teljes reményvesztettséget fejez ki). 

1932-ben jelent meg Károlyi Árpádnak Batthyány pörérıl szóló, alaposan dokumentált, 
nagy, kétkötetes munkája, ami bebizonyította, hogy Batthyány pöre koncepciós pör volt, amit 
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a közvélemény mindig is tudott, de Károlyi szerint Haynau volt az, aki megakadályozta, hogy 
Batthyány kegyelmi kérvénye a fiatal császár elé kerüljön. Így Batthyány kivégzéséért nem az 
udvar, hanem a teljhatalommal felruházott, bosszúvágyó fıparancsnok a felelıs (a legitimista 
orientáció tagadhatatlan). 

Egyébként Szekfő Gyula szerint Károlyi Árpád elıtt nem ismertük Batthyány miniszterel-
nöki tevékenységét, nagyon alapos, forráskutatásra épülı munka, jelentısen hozzájárult a 
Batthyány-kép árnyalásához. 

1941. október 6-án ifjúmunkások antifasiszta tüntetésére került sor a Batthyány- Örökmé-
csesnél (Ausztria ekkor már Németország része volt, a Batthyány-emlékmőnél nem Batthyá-
ny-ra emlékeztek a fiatalok, hanem a német befolyás növekedése ellen tüntettek és a nemzeti 
függetlenség mellett, új hagyományt elindítva) 

 
VI. 1945 után a Moszkvából hazatérı kommunista emigráció Kossuth politikai cél-

zatú eszményítését kezdte el, megkezdıdött Batthyány háttérbe szorítása, ill. elma-
rasztalása. 

Az 1947. augusztus 31. i országgyőlési választások elıtt megjelent a plakátokon a gondolat: 
„1848 Kossuth-1947 Rákosi” (azaz 1947 Kossuthja Rákosi Mátyás). 1848/49 100 éves év-

fordulóján a KMP magát Kossuth és a forradalom örökösének tüntette fel (Révai József, a 
KMP fıideológusa 1848/49 kapcsán a forradalmár Petıfirıl, a néptömegek által támogatott 
Kossuthról, a parasztság érdekeit következetesen képviselı Táncsicsról beszélt, Batthyány 
neve el sem hangzott még a habozó és megalkuvó magatartást tanúsított, de a reformkorban 
kiemelkedı politikusok között sem.) 

1952-ben, Kossuth (1802-1894) születésének 150. évfordulóján Batthyány-t megalkuvó, bé-
két keresı, Kossuthtal ellentétes célokat követı miniszterelnökként értékelték. 1956 októbe-
rében az 1848. márciusi követelések új tartalommal töltıdtek fel.  

A szabadságharc 125. évfordulóján, 1973-ban, Spira György önkritikusan írta, hogy törté-
netírásunk Batthyányról indokolatlanul kedvezıtlen, Kossuthról indokolatlanul kedvezıbb 
képet festett korábban, de elítélıen szólt azokról, akik osztoznak Batthyány Béccsel kapcsola-
tos illúzióiban, és vitatják a korabeli baloldal kritikájának jogosultságát. Spira György írta a 
tízkötetes Magyarország történetének 1848/49-rıl szóló részét a 70-es évek végén, és Bat-
thyányt még mindig elmarasztalja Bécs iránti indokolatlan illúziói, István nádor iránti határta-
lan bizalma, mellızött vagy késve meghozott intézkedései miatt anélkül, hogy mérlegelné 
Batthyány és kormánya mozgásterét. 

 
VII. Batthyány születésének 175. évfordulóján, 1982 februárjában a magyar történet-

tudomány kijelölte Batthyány helyét a nemzet Pantheonjában, és politikai rehabilitá-
ciója is megtörtént. 

Az ELTE BTK és a Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága ünnepi megem-
lékezést és tudományos ülésszakot szervezett. Sor került a Batthyány örökmécses, és a Bat-
thyány mauzóleum megkoszorúzására is, amelyen az Elnöki Tanács is képviselte magát. 

Batthyány születésének 175. évfordulóján végre elnyerte méltó helyét történetírásunkban. 
Ennek a Batthyány képnek az elemei: 

* Batthyány a liberális és alkotmányos magyar közélet építıje, és nem csupán a nemzet vér-
tanúinak egyike 

* tragikuma, hogy miközben a forradalmat akarta feltartóztatni, az ellenforradalom áldoza-
tává vált 

* tévedései ellenére az elsı magyar miniszterelnököt legnagyobb államférfiaink között kell, 
hogy számon tartsa az emlékezet 

 A fordulat éve (1989) után a Batthyány irodalom tovább gyarapodott, forráskiadványok, 
tanulmányok és monográfiák sora keletkezett. A szakma tehát megtett kötelességét, a Bat-
thyány kép kitisztult, a kérdés az: mikor ívódik be ez a kitisztult kép a köztudatba. A mártír 
nem fedi el többé az államférfit. 
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VIII. Összegezés: 
Batthyány személyét és emlékét halála pillanatától politikai megfontolások igyekeztek mél-

tatlanul elmarasztalni, elfedni, háttérbe szorítani, vagy a napi politika céljainak szolgálatába 
állítani. Az utókor, a maga politikai céljai érdekében a Batthyány – kormány három kiemelke-
dı alakjában: Deák, Széchenyi és Kossuth személyében találta meg eszményképét és önigazo-
lását, Batthyány – kultusz nem alakult ki ezidáig. 

Urbán Aladár szavaival: „A Batthyány-mécses olyan államférfira emlékeztet, aki ott bábás-
kodott modern alkotmányunk születésénél, de ennek alakulására, fejlıdésére nem lehetett 
hatással. Védelmében azonban életét áldozta. A mécses lángja nem egyszerően a vértanúságra, 
hanem arra a kimagasló személyiségre emlékeztet szimbolikusan, aki a „népek tavaszának” 
magyar reménységeit igyekezett - szerencsésebb emlékezető minisztertársaival együtt - megva-
lósítani.” 

 Fekete Tivadar tanár, a történelem munkaközösség vezetője 
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Ünnepi beszéd október 6-a alkalmából 

Tisztelt Egybegyőltek, Megemlékezık!  
Harmadéves egyetemistaként, gróf Széchenyi István naplóit olvasva egy rövidke kis mondat 

ejtette rabul gondolataimat hetekre, hónapokra, sıt évekre. A magyar nép sorsáért, jövıjéért 
aggódó, szorongó, magyarul is alig tudó fıúr az alábbiakat írja: „nemzetet kell teremtenem”. 

Mi az a körülmény melyben megragadható, megfogható, tetten érhetı egy nemzet születé-
se? Mi az az eszme, gondolat, esemény, mely egy közösséget nemzetté formál? 

A 18. század szellemi forradalma és az ebbıl a forradalomból táplálkozó másik forradalom, 
mely Napóleon életútjában, egyetemes történelmi teljesítményében és jelentıségében csúcso-
sodik ki, azt üzeni: merjünk változtatni. Szokás emlegetni, hogy a mi régiónkba Napóleonnak 
csak az árnyéka jutott el. Valóban. Metternich és az általa életre hívott Szent Szövetség rend-
szere sötét árnyként borult Európára. A liberális koreszme, és a romantikus korhangulat 
azonban kitőnı táptalaja lesz a változtatás igényének. A magyar reformkor a maga programal-
kotóival, a programalkotók vitáival, a bécsi kormányzattal vívott hosszas, kimerítı politikai 
harcaival lerakta a magyar polgárosodás alapvetı intézményeit és elveit. A polgárosodás tör-
ténelmi folyamatából visszatáncolni már nem, csak továbblépni lehetett. Megszülettek nemze-
ti alapintézményeink, 1844-tıl a magyar lesz államnyelvünk, újra-és újra felfedezzük múltun-
kat, történelmünket. Valami azonban még hiányzott. 

Hiányzott formálódó, érlelıdı nemzetiségünk egy olyan momentuma, mely a nemzeti 
nyelvvel, intézményekkel és történelemmel egy lapon említhetı, de tudományosan, fogalmak-
kal nehezen megközelíthetı és leírható. A magyar nép egészét magával ragadó, rabul ejtı, az 
egekig emelı és a mélybe taszító nemzeti emlékezetrıl van szó. Az emlékezet lehet derős 
vagy borús, beszélhetünk nemzeti büszkeségrıl, illetve nemzeti gyászról. Amennyiben a ma-
gyarságot nemzeti jelleme aspektusából vizsgáljuk, a következı jegyekkel találkozunk: önsaj-
nálat, múltba fordulás, panaszkultúra. Miért válhattak a magyarság jellemzıivé e fogalmak? Az 
nem lehet, hogy a múltban révedezés, a délibáb-keresés kössön össze és különböztessen meg 
minket más népektıl. 

Minden nemzet hagyományaiban kitüntetett helyet foglalnak el a háborúk. Mohács óta a 
magyar történelem számos gyıztes csatát ismer, de nem ismer gyıztes háborút. A vereség, a 
leveretés tényébıl azonban még nem következhet a pesszimista életszemlélet. Az egyik legna-
gyobb ilyen leveretésünk az 1848-49-es szabadságharcunk, mely nemzeti emlékezetünk legra-
gyogóbb csillagát is jelenti egyben. Németh László szerint „elbukni így, nem bukás, 48-cal 
sem vesztettünk el semmit visszavonhatatlanul. 48-cal nyertünk, egy magyar mitológiát.” 

A mítoszoknak vannak hıseik, vannak áldozataik, mártírjaik. A csoportos aradi kivégzés 
1849. október 6-án kollektív mártíriumot jelent, Gerı András fogalmával élve. A tizenhárom 
honvédtábornokon, Aulich Lajoson, Damjanich Jánoson, Dessewffy Arisztiden, Kiss Ernın, 
Knézich Károlyon, Láhner Györgyön, Lázár Vilmoson, gróf Leiningen-Westerburg Kár-
olyon, Nagysándor Józsefen, Poeltenberg Ernın, Schweidel Józsefen, Török Ignácon és gróf 
Vécsey Károlyon kívül Pesten végzik ki gróf Batthyány Lajost, az elsı, független, felelıs ma-
gyar kormány miniszterelnökét. Tizennegyedik aradi vértanúként szokás említeni Kazinczy 
Lajost, a nyelvújító Kazinczy Ferenc fiát. Halálos ítéletet hoznak Lenkey János tábornok ellen 
is, ı börtönében hal meg. Nem feledkezhetünk meg továbbá - Kossuth szavaival élve - a 
„névtelen félistenekrıl”, kik életükkel és halálukkal tették felejthetetlenné 1848-49-et. Több 
száz halálos ítéletet hoznak, több százan kerülnek várfogságba. Többen az országban bujdos-
nak vagy emigrálnak. Több ezer volt honvédet soroznak be a császári hadseregbe, és visznek 
Itáliába. 

A császári hatalom kegyetlenkedéseivel, megtorló intézkedéseivel sem tudta lezárni a ma-
gyar szabadság ügyét. Kialakul egy másik, egy rejtett, egy bujdosó történelem. A háború a 
magyarság azonosságtudatának lesz a támasztéka, erkölcsi erejének kifogyhatatlan muníciója - 
írja Csorba László. A mítosz oly erıvel, oly kitörölhetetlenséggel, oly kiirthatatlansággal ágya-
zódott a magyar történeti emlékezetbe, hogy öt esztendınek kellett eltelnie ahhoz, míg a 
Habsburg-udvar meg merte szüntetni az ostromállapotot Magyarországon. A hivatalos hata-
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lommal való legcsekélyebb szembenállás is a dicsı harcos idık nimbuszát kapta, a betyár 
romantikus alakját is szabadságharcos pátosz vette körül. A háborús ereklyék felbecsülhetet-
len értékő kincsei lettek a magyar életnek. Kossuth-szakállal és kalapban, elrejtett, Isten háta 
mögötti csárdákban, távoli udvarházak zugában csendült fel a közismert dal egy kis változta-
tással: „Ha még egyszer azt üzeni”- újra Csorbánál. 

A szabadságharcot le lehetet verni, de a reformkor és 1848 legfontosabb eredményeit az 
abszolutizmus rendszerének is el kellett fogadnia. A polgárosodás nem állt meg, nem állhatott 
meg. A kiegyezés után is nehézségekbe ütközik a magyar mitológia megnyilatkozása, hiszen 
1867 önnön politikai credóját 1848-49 tagadásából merítette. Október 6.-a állami megemléke-
zésére esély nem volt, még március 15-e sem volt vállalható. A problémát úgy oldották meg, 
hogy április 11-ét, az áprilisi törvények megszületését tették meg állami ünnepnek. Ennek 
ellenére a dualizmus félszázada sem tudta nemhogy kiirtani 1848-49 hıseit az emlékezetbıl, 
de még homályosítani sem. E momentumhoz jócskán hozzájárult maga Kossuth, aki az emig-
rációban, 1883-ban Magyar Golgotának nevezte október 6.-át, és az a nem elhanyagolható 
momentum, hogy a dualista rendszerrel érzelmileg nem tudott kiegyezni a magyarság, vagy 
annak legalábbis egy része. Amennyiben érzelmileg 1867-hez közel kerülünk, abban az eset-
ben 1848-49-et tagadjuk meg, vélték többen. Az örök érvényő Bibói gondolattal élve: „… 
hazugságokra nem lehet kompromisszumot építeni”. 

A 20. század folyamán, egyes szélsıséges, embergyőlölı és emberpusztító ideológiák saját 
kisstílő politikai érdekeiknek megfelelıen hol átformálták, hol kisajátították, hol tudomást 
sem vettek mítoszaikról. A politikai és ideológiai megközelítésen túl, még egy problematikával 
szembesülnünk kell. Jelesül azzal, mikor egy fogalmi ketrecbe dobjuk és ott is hagyjuk míto-
szaink szereplıit. 

Batthyány, az aradi tábornokok és a névtelen félistenek mártírok, de kérdezem, hogy éle-
tükbıl, sorsukból, a mártíriumukból kifolyólag csakis nemzeti gyásznapot tarthatunk? A poli-
tikailag végletekig elcsépelt, valójában ritkán és elvétve komolyan vett toposzhoz kell nyúl-
nunk: mit üzen a múlt a jövınek?! 

A világosi fegyverletétel elıtt már folynak kivégzések. 1849, júliusában, Szeged megerısíté-
sekor Török Ignác tábornok az alábbit mondja tiszttársának: „… ha elbukunk, felakasztanak”. 
Tisztában voltak a bukás következményeivel, de kitartanak a magyar alkotmányra tett esküjük 
mellett. A fegyverletétel után, a szabadságharc utolsó napjaiban lett volna lehetıségük mene-
külni, de nem tették. Ismeretes, hogy augusztus 22-én végezték ki Ormai Norbertet, Kossuth 
szárnysegédjét. A menekülés kérdésével kapcsolatban példaértékő Aulich Lajos megnyilatko-
zása: „Mit mondanának vitéz tisztjeim, és katonáim, akiktıl a harctéren mindenkor megkíván-
tam, hogy vakon menjenek a halál torkába, ha most én hagynám el ıket?” Személyes bátorsá-
guk, tettrekészségük, hőségük a magyar alkotmányhoz, a magyar szabadság ügyéhez vitatha-
tatlan. Vagyontalan és vagyonos magyar nemes, német polgár és német fejedelmi sarj, horvát 
és szerb katonacsalád harcol és hal meg együtt a kitőzött célért, a magyar szabadságért, melyet 
mind magukénak éreznek. Az opportunizmus egy pillanatra sem vetıdik fel a részükrıl. „a 
kocka el van vetve. Az én sorsom Magyarországéval jut dőlıre”- mondja Leiningen-
Westerburg. 

E posztmodern, centrumnélküli világunkban, a gazdasági érdekek hegemóniája közepette 
sem mondhatunk le az eszmébe vetett hitünkrıl, az idealizmusról. Németh László 1960-ban 
így fogalmaz: „ma, amikor az áttérés egyik nyelvrıl a másikra… egy életen belül is végbeme-
het, sokfelıl ostromlott kis népeket kétségkívül csak bizonyos büszkeség tarthat össze, az a 
hit, hogy érdemes ahhoz a nemzethez tartozni”. Széthúzás helyett összefogás, háború helyett 
szellemi háború, vita, megegyezés. Nacionalizmus helyett patriotizmus, nemzeti büszkeség. 

Széchenyi szállóigéje a nemzetteremtésrıl 1848-49 hıseiben, mártírjaiban folytatódik. Éle-
tükkel, halálukkal a nagy magyar mitológia, a nemzeti emlékezet kitörölhetetlen óriásai közé 
léptek. Sorsuk, magyar sors. Nehéz, hányatatott, de mindezek ellenére is legyen ez a nap a 
nemzeti büszkeség napja. 

Szabó László tanár, a történelem mk. tagja (Elhangzott: 2007. október 6.) 
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Az országgyőlés 2000.június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-
én tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja a magyarországi kommunista rendszer 
megteremtésének fontos, szimbolikus eseményéhez kötıdik. Kovács Bélát, a kisgazdapárt 
fıtitkárát, a kommunistákkal szemben álló törekvések következetes képviselıjét 1947-ben 
ezen a napon tartóztatták le a magyarországi szovjet hatóságok az ellenük folytatott kémkedés 
és ellenkormány alakítására irányuló összeesküvés koholt vádjával. Szimbolikus volt a pillanat, 
mert ilyen nyílt szovjet beavatkozásra ritkán került sor, ezért egyebek közt éppen ez az ese-
mény mutatta meg, hogy ha kommunista követeléseknek nem enged a parlament és a többi 
párt, végsı soron a megszálló Szovjetunióval találják magukat szembe. Kovács Béla vitatha-
tatlanul az egyik leginkább tiszteletet érdemlı politikusa és áldozata volt az 1945 utáni idı-
szaknak. Lefogása után a Szovjetunióba hurcolták, bírósági tárgyalás nélkül 25 évre ítélték, 
csak 1955-ben érkezhetett vissza Magyarországra. 

Emlékbeszédem három területet kíván érinteni: 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Kambodzsától Kubáig. 
Az emlékezet ébrentartása arról, hogy a kommunista rendszer magyarországi változata nem 

csak a „késı kádári” SZOT-beutalós, Gorenje-turizmusos, mintamókusos, lakás-kiutalásos 
kispolgári világ volt. 

Végül szeretnék megfogalmazni néhány gondolatot arról, hogy mibıl és hogyan jött létre ez 
az embertelen rendszer, hogyan keveredik az emberiség ilyen iszonyatos korszakokba. 

A kommunizmus fekete könyve 1997-ben jelent meg. A mő valamely részének ténybeli 
pontosságát a lehetı legritkábban bírálják. A könyv adatai szerint a kommunizmus számlájára 
mintegy 100 millió áldozat írható, s ezek csak a halálos áldozatok: 

Szovjetunió: 20 millió  
Kína: 65 millió 
Vietnam: 1 millió 
Észak-Korea: 2 millió 

Kambodzsa: 2 millió 
Kelet-Európa: 1 millió 
Latin-Amerika:0,15 millió  
Örményország: 1 millió 

Lengyelország: 1 millió 
Magyarország: 0,5 millió 
Afrika: 1,7 millió 
Afganisztán: 1,5 millió 

 
A nemzetközi kommunista mozgalom, illetve a hatalomra soha nem került kommunista 

pártok számlájára pedig körülbelül 10.000 áldozat írandó. 
Az emberi egyenlıség, a népek szabadsága, az elnyomás és osztálynélküli társadalom meg-

teremtése utópiájának nevében a különbözı kommunista diktatúrák milliókat hajtottak halál-
táborokba, kínoztak halálra, emberek millióit ítélték éhhalálra, népek egészére mondták ki a 
kollektív bőnösséget, és deportálták ıket otthonaikból. 

Az áldozatok mellett szinte felbecsülhetetlen azok száma, akiket származásuk, meggyızı-
désük vagy hitük miatt üldöztek, fosztottak meg vagyonuktól, tették tönkre életüket és jövı-
jüket. A kommunista diktatúrák nem csak emberek fizikai megsemmisítését gyakorolták telj-
hatalommal, hanem szellemi és lelki terrort is gyakoroltak. Azok is a kommunizmus áldozata-
ivá váltak, akiket a saját, a fel nem ismert elnyomó rendszerbe vetett hitük csalt kelepcébe, 
akik egy jobb jövıben bizakodva váltottak hitet: a szegényparasztok és a munkások is áldoza-
tok voltak, és azok is, akik szaktudásukat, hozzáértésüket nem állíthatták hazájuk felemelke-
désének szolgálatába, mert ellenségnek tekintették ıket, vagy akik származásuk miatt nem 
képezhették magukat. Ma rájuk is emlékezünk. 

1945 után Magyarországon is elkezdıdött a sztálini rendszer eszköztárának alkalmazása. 
Nálunk is jöttek a leszámolások, elıbb a valós ellenfelekkel, mint amilyen Kovács Béla, Nagy 
Ferenc vagy a korábban Szeghalmon református lelkészként mőködı köztársasági elnök, 
Tildy Zoltán voltak. Sajátos módon ık túlélték ezt valahogy, de a nagy koncepciós perek 
vádlottjainak, élükön az elsı „nagy per” fıvádlottjával, Rajk Lászlóval , erre kevés esélyük 
volt. És jöttek a kivégzések, az internálások, a kitelepítések, a megtelt börtönök, a jeltelen 
sírok. 
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Aztán jött 1956. Az elesettek és a megtorlás áldozatai. Sok ezer, jórészt fiatal ember. A több 
száz kivégzettrıl pedig tudjuk, hogy legtöbbjük munkás volt, a vezetık többsége pedig – 
Angyal Istvántól Maléter Pálig – kommunista. A megtorlások 1962-63-ban véget értek, de 
áldozatok vannak utána is, és vannak másmilyenek is. Áldozatok azok is, akik olyan sérülése-
ket szereztek, amelyek kevésbé kézzel foghatók. Lelki sérüléseket, amelyeket az érintettek 
életük végéig magukban hordoznak. 

Az üldözések értelmi szerzıi és kegyetlen végrehajtói kísértetiesen megvalósították a Pál 
apostol által idézett prófétai igéket: ”Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nin-
csen, aki jót tesz, egyetlenegy sincs. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az 
ajkukon, szájuk átokkal és keserőséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomo-
rúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törıdnek.” 
(Róma 3,12-18)  

Nem könnyő átérezni a mai középiskolás diákoknak ezen emléknap tartalmát, mert a mai 
fiatalok nem a 20. századot meghatározó koordináták között élnek, és a felnıtt társadalom is 
erıteljesen megosztott a kommunizmus megítélésében. A szülık, ma már inkább nagyszülık, 
közt egyaránt elıfordulhatnak egykori áldozatok, életük boldog korszakát, a gyors társadalmi 
felemelkedést az elızı rendszerhez kötık, pusztán érzelmi vagy szociális alapon nosztalgiá-
zók, alámerülık, akik közben egész jól alkalmazkodtak, elboldogultak. A diákok egy része azt 
hallja otthon, hogy a kommunista rendszer az ördögtıl való volt, másoknak elsısorban az 
idegen megszállásról mesélnek, sokan úgy érkeznek az iskolába, hogy úgy tudják, volt egy 
nemes és szép idea, de valakik valamikor elrontották a dolgot, s vannak, akiket arra tanítanak 
a szülık, hogy akkor is lehetett élni, ma sem könnyő: politikával, ideológiákkal csak iskolai 
leckeként kell foglalkozni. 

Miben ragadható meg tulajdonképpen a kommunista diktatúra lényege? Gonosz, megátal-
kodott emberek öncélú agyszüleménye, az eredeti, az elnyomásból, a szociális igazságtalansá-
gokból kiinduló mozgalom szándékainak tudatos eltorzítása? Vagy — az antagonisztikus 
osztályellentétek, a szociális igazságosság tanából, illetve a piacgazdaság önszabályozó mecha-
nizmusa, a szólásszabadság és a szabad politikai szervezkedés elvetésébıl szükségszerően 
következı rendszer?  

 Úgy gondolom, hogy az utóbbi gondolatban. 
A marxizmus alapja azon meggyızıdés, hogy létezhet ideális társadalom. Marx kulcsprob-

lémája az elidegenedés, amit szerinte a közösségi tulajdonra épülı, osztálynélküli társadalom 
old meg, ahol a javak elosztása szükségletek szerint történik. Szabadságeszménye nem indivi-
dualista, hanem közösségi. Az elnyomástól, a nélkülözéstıl, a kizsákmányolástól mentesítı, de 
az értelmes munkát lehetıvé tevı szabadságot szerinte mindenki számára biztosítani kell. Az 
ehhez vezetı út a fennálló burzsoá struktúrák, intézmények megszüntetése, lerombolása, 
melyek gátolják sokak szabadságát, és védelmezik kevesek kiváltságait.  

Marx elméleti feltevése szerint a proletárforradalomnak elıször a legfejlettebb tıkés orszá-
gokban kellett volna kirobbannia. Marx azt is feltételezte, hogy a proletárforradalom nemzet-
közi történés lesz a civilizált világban, és a világkapitalizmust igazán majd csak egy világszocia-
lizmus válthatja fel. Lenin kulcsproblémája az volt, hogy meg lehet-e valósítani a proletárfor-
radalmat egy gazdaságilag, és ezért társadalmilag is elmaradott országban. Szerinte a forrada-
lom gyızhet, de fenntartásához világforradalomra van szükség. Marxnál a szocializmus feltét-
eleinek kialakulása érleli meg a proletárforradalmat, Leninnél megfordul a képlet, végre kell 
hajtani a forradalmat, hogy majd utána létre lehessen hozni a szocializmus feltételeit. 

A háborús megpróbáltatások és összeomlás nélkül, valamint a nagyhatalmak megosztottsá-
ga nélkül a bolsevikok valószínőleg nem szerezhették volna meg a hatalmat 1917 november 
7-én, s természetesen akkor sem, ha nincs e szituációra felkészült, jól szervezett bolsevik párt. 
A szovjet hatalom létrejöhetett és megszilárdulhatott a nagyhatalmak egymás közti ellentétei-
nek jóvoltából, de a világforradalmi várakozások meghiúsultak. 

Lenin halála után Sztálinra az a feladat hárult, hogy a világforradalomra való várakozás he-
lyett minden erıvel a munkás-paraszt állam megszilárdításán és fejlesztésén munkálkodjon. 
Megindult a hatalmas kísérlet, a szocializmus megvalósítása egyetlen, elmaradott, méghozzá 
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hermetikusan elszigetelt országban. A sztálinizmus lényegét tekintve az elmaradott országok 
gyors modernizációját lehetıvé tevı ideológia. (Alexander Gerschenkorn) Ha a kommunista 
ideológia a magántulajdonban látja az elidegenedés okát, és ezt megszünteti, államkapitaliz-
must hoz létre, és a magántulajdon újbóli kialakulását csak úgy akadályozhatja meg, hogy 
kikapcsolja a piac önszabályozó mechanizmusát, és helyébe a tervutasításos rendszert helyezi, 
a központi ármeghatározást, az erıforrások központi elosztását és újraelosztását stb. A társa-
dalmi igazságosság nevében nem nyithat teret az egyéni érdekeltség és kezdeményezıkészség 
számára, mert ahol ez érvényesül, ott újratermelıdik a kapitalizmus, így helyébe a szocialista 
versenymozgalmat állítja. 

Mivel a szocializmus építése gazdaságilag és társadalmilag elmaradott országban indult meg, 
ellenséges nemzetközi környezetben és elszigeteltségben, már csak a védelmi képességek 
fokozása miatt is prioritást kap a nehézipar fejlesztése, melynek alapja a mezıgazdaság forrá-
sainak elvonása, a társadalmi fogyasztás drasztikus csökkentése, és az infrastruktúra fejleszté-
sének nélkülözhetetlen szinten tartása. A mezıgazdaság kollektivizálására ideológiai okból, és 
a hatékony forráselvonás feltételeként került sor. 

A fenti célok megvalósítása a társadalom egyre növekvı tömegeit állította szembe az új 
rendszerrel, ami totalitariánus állam létrehozásához, az egyén államnak való totális alávetésé-
hez vezetett, a szólásszabadság és a szabad politikai szervezkedés elvetéséhez, pártállami 
diktatúra kiépítéséhez. A rendszer erıforrásai csak a párt-és állami vezetıréteg motiválására 
voltak elegendık, ezért a társadalom számára az adott helyzetben és rendszerben csak a nega-
tív motiváció állt rendelkezésre, amit a terror biztosított. A kiszámíthatatlan félelem 
kényszerítette ki a rendszer minden tagjától a rendszer konform maximális teljesítményt. 

A szovjet befolyási övezetben lényegében a fenti modernizációs modell megvalósítása fi-
gyelhetı meg 1947-48 után, amelynek belsı ellentmondásai néhány ország reformkísérletei 
ellenére a szocialista rendszer bukásához vezettek az 1980-as évek végén. 

Melyek a kommunista rendszerek legszembetőnıbb belsı ellentmondásai? 
1. A társadalmi fejlıdést úgy fogják fel, hogy annak egésze mindinkább alárendelıdik egy 

egységes célkitőzı tevékenységnek, miközben a társadalom normális mőködése a különbö-
zı és egymástól független célkitőzések véletlen összetalálkozásából adódik. 

2. Az új világrendet a diktatúra, a terror, az osztályelnyomás eszközeivel akarják megvalósítani 
akkor, amikor az emberiség többsége még nem akarja ezt az új világrendet. A felfogásuk 
szerinti „jót” rossz eszközökkel, a szabadságot az elnyomás útján akarják elérni. Elvetik azt 
az utat, hogy az emberiséget tanítva, a hitet terjesztve megvárják, amíg az önrendelkezésé-
bıl, önakaratából akarja az új rendet, pedig számukra ez lett volna az egyetlen igazi megol-
dás. (Lukács György) 

3. A gazdasági hatékonyság szükséges feltételei feloldhatatlan ellentmondásban vannak a 
szocialista gazdaság etikai elveivel. Nincs gazdasági hatékonyság anyagi és erkölcsi ösztönzı 
rendszer nélkül, amely jobb teljesítményre sarkall. Elengedhetetlen a gondos kalkuláció, a 
gyors és rugalmas alkalmazkodás a mindenkori külsı és belsı feltételekhez, a döntéshozók 
vállalkozói szelleme, és a döntéshozók személyes felelıssége. 
A szocialista gazdaság etikai elvei: egyenlı munkáért egyenlı bért, a szolidaritás elve, a biz-

tonság elve, az általános érdek elsıbbsége a részérdek felett. „Lehetetlen egy zárt, konzisztens 
társadalmi-gazdasági normatív elmélet megalkotása, amely ellentmondás nélkül érvényre 
juttatna egy politikai-etikai értékrendet, és ugyanakkor biztosítaná a gazdálkodás hatékonysá-
gát. Lehetetlen, ha realisztikus kíván lenni, és számításba akarja venni az emberek, közössé-
gek, szervezetek, társadalmi csoportok valóságos természetét.” (Kornai János) 

A gazdasági verseny elvesztését a fegyverkezési verseny elvesztése, majd a Szovjetunió 
nemzetközi defenzívába szorulása követte, és végül a szovjet befolyási övezet országainak 
rendszerváltása következett, a folyamatot a Szovjetunió felbomlása zárta. 

A kommunista diktatúrák története is jól példázza a pokolhoz vezetı út és a jó szándék dia-
lektikus kapcsolatát. 

Fekete Tivadar tanár, a történelem munkaközösség vezetıje 
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1848/49 hatása nemzettudatunk formálódására 

Kedves Kolléganık és Kollégák, Kedves Lányok és Fiúk! 
A Magyar Országgyőlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es for-

radalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésé-
nek napja, és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 

A honfoglalás és az államalapítás óta 1848/49 a magyar nép legnagyobb tette volt. A forra-
dalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megırzésének és az elvesztett 
szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A nemzeti trikolor, a piros-fehér-zöld színhármas is 
elıször 1848-ban vált az ország hivatalos jelképévé. A piros szín az erıt, a fehér a hőséget, a 
zöld pedig a reményt jelképezi. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepnek tekinti ezt a napot, 
függetlenül attól, hogy mint vélekedik errıl a mindenkori államhatalom. 

Jókai Mór kortársként és íróként így látta 1848/49 jelentıségét: „Sok vér kihullt, sok va-
gyon elpusztult, egész nemzedékek boldogsága, reménye megsemmisült, nagy szellemek le-
tőntek, a szenvedéseknek évtizedei következtek egymás nyomában az 1848/49-es szabadság-
harc miatt. - De azért mégis szükséges volt e szabadságharcnak megvívatnia a magyar nemzet 
által, hogy életképességét, honalkotási misszióját, szabadságért önfeláldozásra kész nagy szel-
lemét eltagadhatatlanná tegye az utókor elıtt.” 

„ A forradalom és a szabadságharc modern történelmünk legnevesebb eseménye: rányomta 
bélyegét minden késıbbi nemzedékre, egyesít és elválaszt, nemzeti büszkeségünk egyik fı 
forrása, de a kétkedésé és az önmarcangolásé is. Ilyen ragyogó, nagyszabású és lelkes reform-
mozgalmat kevés nemzet indított, de ennyi bajt is kevés nemzet zúdított önmagára és 
szomszédaira.”- írta Deák István. Majd máshol így értékelte az eseményeket: „A magyar sza-
badságharc korának talán legvéresebb konfliktusa volt. Az általa felkorbácsolt politikai és 
nemzeti szenvedélyek hatását mindmáig érezzük. 

Amikor 1849. október 2-án Komáromban levonták a magyar zászlót, és e gesztussal az eu-
rópai forradalmak utolsó fellegvára is megadta magát, akkor a monarchia minden népe fellé-
legzett, s a magyarok közül is sokan, mert a vár feladásával véget ért egy, a történelemben 
egyedülálló közép-európai polgárháború. Sem azelıtt, sem azóta nem harcoltak egymás ellen 
a Habsburg-monarchia népei hasonló dühvel.” 

De mik voltak 1848/49 meghatározó nemzeti törekvései? 
Március 15-én egyszerre emlékezünk a vér nélküli, alkotmányos polgári forradalomra, az 

Osztrák Császárságon belül kivívott, önállóságunk megtartásáért folytatott szabadságharcra, 
végül a Habsburg-Lotaringiai Ház trónfosztása után vívott függetlenségi harcra. 

Miért is emlékezhetünk büszkén az akkor lezajlott polgári forradalomra? 
Magyarország az 1820-as évek végén minden tekintetben elmaradott ország volt Nyugat-

Európához képest, az ipari forradalom elindulásának alapfeltételeivel sem rendelkezett. Az 
ország helyzete az Osztrák Császárságban gyakorlatilag alávetett volt. Így az 1820-as évek 
végére sok külföldet megjárt, az ottani modernizációs eredményeket tapasztaló birtokos és 
értelmiségi számára világos lett: gyökeres reformokra van szükség, különben forradalmi rob-
banás fenyeget. Polgárság hiányában a jómódú középnemesség képviselte az ország politikai-
lag legtudatosabb, legaktívabb rétegét.  

A reformellenzék elıretörése természetesen nem volt diadalmenet. Bécs mellett nagyon 
erıs és befolyásos nemesi erık is ellenezték a reformokat. A reformkorban önerıbıl részle-
ges és felemás reformok elfogadására került sor 1830-és 1848 között. A nagy áttörés a polgári 
állam felé belsı erıbıl nem sikerült, a polgári átalakulás sikeréhez az európai forradalmi hul-
lámra, az Osztrák Császárság széteséssel fenyegetı meggyengülésére volt szükség. 

Az európai forradalmi hullámban rejlı történelmi lehetıséget ismerte fel Kossuth, aki fel-
irati javaslatával 1848. március 3-án politikai áttörést kísérelt meg. Ebben a felirati javaslatban 
benne volt a liberális ellenzék teljes programja, de Kossuth ehhez csak az alsótábla osztatlan 
támogatását tudta megszerezni. Kossuth segítséget kért a pesti forradalmi demokratáktól, az 
Ellenzéki Körtıl abból a célból, hogy politikai nyomás alá helyezze a felsıtáblát. A pozsonyi 
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liberális ellenzék és a pesti forradalmi demokraták közötti szövetség volt az 1848-as pesti, 
március 15.-i események háttere. 

A március 13.-i bécsi forradalom hírére Kossuth felirati javaslatát a felsıtábla március 14-én 
ellenszavazat nélkül elfogadta. Március 15-én hajón indult el a pozsonyi országgyőlés küldött-
sége Bécsbe, hogy elfogadtassa a feliratot, és megszerezze az udvar hozzájárulását a törvény-
kezési munka megkezdéséhez. A Bécsbe megérkezı küldöttség nem tudta, hogy Pesten ezen 
a napon nagyot fordult a világ. 

Az udvar kezdetben ellenállt, de a bécsi forradalom miatt megrendült helyzetében, és a pes-
ti forradalom hírére engedni kényszerült. Az országgyőlési küldöttség március 17-én a felirati 
javaslat szentesítésének- és Batthyány miniszterelnöki kinevezésének birtokában tért vissza 
Pozsonyba. Rohamléptekben indult meg a törvénykezési folyamat, amit gyorsított az európai 
forradalmi hullám terjedése, az Osztrák Császárság széteséssel fenyegetı válsága, és a nemes-
ség félelme a jobbágyság felkelésétıl. 

Március 18-án forradalom tört ki Berlinben és Milánóban, 22-én Velencében, március 23-
án Károly Albert piemonti király hadat üzent az Osztrák Császárságnak. Ebben a helyzetben 
nem meglepı a Batthyány-kormány kinevezése április 7-én, és az Áprilisi Törvények ünnepé-
lyes szentesítése Pozsonyban V. Ferdinánd által április 11-én.  

Batthyány miniszterelnöki kinevezése után három hét alatt születtek meg azok a törvények, 
amelyek eredményeként Magyarország belépett a polgári nemzetállamok sorába. Szinte hihe-
tetlen volt, hogy egy nemzedék álma, elsısorban a nemzetközi viszonyok alapvetı megválto-
zásának eredményeként, beteljesülni látszott. Akik akarták a változást, jogos büszkeséggel 
tekinthettek vissza az elmúlt hónap munkájára. 

A paraszti lakosság 50 %- a szabad kisbirtokos lett, a személyes függés megszőnt, törvény 
elıtti egyenlıség jött létre, közteherviselés valósult meg, a politikai jogokat kiterjesztették a 
kisbirtokosok jelentıs részére, megszüntették a sajtócenzúrát, az ország ügyeinek zömét a 
magyar országgyőlésnek felelıs kormány intézte, Magyarország államformája alkotmányos 
monarchia lett, kimondták az ország egyesülését Erdéllyel. 

A feudalizmusra jellemzı gazdasági és jogi szerkezet végérvényesen megszőnt. Mindezt vér 
nélkül, alkotmányos úton érte el a liberális nemesi ellenzék. Nagyszerő gyızelem volt. 

Miért emlékezhetünk büszkén a 48-as nemzedék szabadságharcára? 
A vértelen és dicsı magyar forradalomból mégis bukás és tragédia lett, mert az áprilisi tör-

vények hiányosságai közé tartoztak a jobbágyfelszabadítás végrehajtásának következetlensé-
gei, az osztrák birodalom és Magyarország közjogi viszonyának szabályozatlansága, és a nem-
zetiségi kérdés rendezetlensége.  

Az áprilisi törvények Magyarország legnépesebb rétegét, a jobbágyságot kedvezıen érintet-
ték. Felszámolták a jobbágyrendszert, megszüntették a robotot és az úrbéri szolgáltatásokat. 
Viszont csak a telkes jobbágyok jutottak földhöz, a telek és ház nélküli zsellérek nem kaptak 
földet. A tizeddel együtt nem törölték el a szılıdézsmát. Nem intézkedtek a volt jobbágyok 
erdı-és legelıhasználatáról, és az irtványföldekrıl sem. Ezek a hiányosságok jelentısen hoz-
zájárultak a belpolitikai feszültségek növekedéséhez, valamint a nemzetiségi parasztság forra-
dalommal való szembefordulásához. 

Az új rendszerben Ausztria és Magyarország viszonya lényegesen eltért a korábbiaktól. Ab-
ból a ténybıl, hogy Magyarország a Habsburg-monarchián belül helyezkedett el, s a 
Pragmatica Sanctio kölcsönös védelmet írt elı, egy sor vitakérdés származott. Az áprilisi 
alkotmány lehetetlen közjogi állapotot teremtett, amikor kettéválasztotta a monarchia külügy-
és pénzügyminisztériumát, és legfıképpen, amikor kettéválasztotta a hadsereget. Az alkot-
mány még hozzávetıleg sem határozta meg a két hadsereg- a magyar és az osztrák- közös 
feladatait, együttmőködésük módját és mértékét. Így a monarchia kormányozhatatlanná vált. 
Ez volt minden vita és félreértés forrása, amit csak rosszabbá tett, hogy a kormány az állam-
adósságból semmit sem vállalt magára. A továbbiakban a kormány sem adóval, sem újoncok-
kal nem támogatta királyát, éppen akkor, amikor azt mindenünnen szorongatták, és a monar-
chia legválságosabb óráit élte. A forradalmi év nyarára az udvar, a bécsi kormány és az osztrák 
közvélemény úgy érezte, hogy a magyarok a Birodalom ellenségei, így védekezni kell. 
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Igaz viszont, hogy a magyar kormány és a közvélemény ugyanígy érzett Bécs irányában, és 
szintén meg volt gyızıdve arról, hogy védekeznie kell. E kölcsönös rettegés elkerülésére 
kezdettıl fogva el kellett volna dönteni, hogy a magyar nemzet akarja-e a monarchiát vagy 
sem. Ha igen, akkor támogatnia kellett volna a királyt ellenségeivel szemben. Ha nem, akkor 
az áprilisi alkotmány felesleges volt, és az országnak a maga útját kellett volna járnia. Döntés 
helyett azonban a magyar kormány egyszerre készült a monarchia megmaradásának és fel-
bomlásának lehetıségére, s ezzel tovább gyengítette a monarchiát. Az ördögi körbıl végül 
nem volt más kiút, mint a háború.  

A nemzetiségek nem érték be az Áprilisi Törvények által biztosított egyéni, állampolgári jo-
gokkal, kollektív jogokat akartak, széleskörő, nyilvános nyelvhasználatot, területi önkormány-
zatot, lényegében saját államot. A kollektív jogokat a magyar kormány elutasította, így egy-
szerre kellett harcolnia az Osztrák Császárságon belül kivívott önállóságáért, és a bécsi udvar-
ral szövetséges nemzetiségi mozgalmakkal szemben az ország területi integritásáért. 

Mivel az Osztrák Császárság helyzete 1848 nyarán stabilizálódott, törekedett az Áprilisi 
Törvények megváltoztatására. Az osztrák kormány törvénytelennek minısítette a magyar 
pénzügy- és hadügyminisztériumot. Miután a pesti országgyőlés 100 tagú küldöttsége ered-
ménytelenül tárgyalt Bécsben, és a nyílt katonai összecsapás elkerülhetetlennek látszott, a 
mindig alkotmányos megoldásokat keresı Batthyány-kormány szeptember 10-én lemondott. 

A szeptember 11-i horvát támadás, az október 3-i császári rendelet, amely Jellasicsot Ma-
gyarország polgári és katonai biztosának nevezte ki, kétségtelenné tette, hogy Ausztria nem a 
rendezés, a „kiegyezés”, hanem a fegyveres leszámolás mellett döntött. A Schwarzenberg-
kormány 1848 decemberében általános támadást indított Magyarország ellen, a császári erık 7 
irányból törtek be az országba. A kezdeti kudarcok, és visszavonulások után a magyar hon-
védsereg 1849 tavaszán az ország területének legnagyobb részét birtokba vette, és a magyar 
államiságot a restaurációs és nemzetiségi törekvésekkel szemben egyaránt biztosította. A 
független állam önerıbıl, minden külsı segítség nélkül született, konszolidációjához sem 
igényelt mást kívülrıl, csupán semlegességet. 

Ám a nemzetközi körülmények változása miatt az események más irányt vettek. 
Március 15-én Magyarország függetlenségi harcára is emlékezünk. 
Az olmützi alkotmány 1849 márciusának elején egységes, központosított birodalom létre-

hozásáról rendelkezett. Magyarországot korábbi különállásától megfosztotta, az országot 
tartományként tagolta az Osztrák Császárságba, az 1848.-as Áprilisi Törvényeket félretolta. A 
tavaszi hadjárat gyıztes csatái után, mintegy válaszul az olmützi alkotmányra, de a „békepárt” 
egyezkedési törekvéseit is elszigetelni akarván Kossuth 1849. április 14-én kikényszeríttette a 
Függetlenségi Nyilatkozat kiadását, amely kimondta a Habsburg-Lotaringiai Ház trónfosztá-
sát, és azt, hogy Magyarország szabad, önálló és független európai állam. 

A Függetlenségi Nyilatkozattal szembeni kossuthi várakozások azonban nem igazolódtak 
be. A függetlenségi politikát veszélyesnek tartó „békepárt” összetartozását megerısítette, a 
hadsereg számára a fegyveres önvédelmi harc jogi alapját szüntette meg, és Anglia az európai 
egyensúly fenntartása miatt szükségesnek tartotta a Habsburg-monarchia fenntartását a Duna-
medencében, és lehetetlennek tartotta Ausztriát kis államokkal helyettesíteni, így a Független-
ségi Nyilatkozat összességében rontott az ország helyzetén.  

1849. május 1.-én Ferenc József segítséget kért és kapott I. Miklós orosz cártól, és ezt köve-
tıen egyenlıtlen harc kezdıdött. A magyar forradalom szembekerült a hazai nemzetiségek 
többségével, az ıket támogató bécsi udvarral, végül az utóbbi segítségére sietı cári Oroszor-
szággal is, és ezt az egyenlıtlen küzdelmet nemzetközileg elszigetelten nem nyerhette meg. 

A forradalom legfıbb eredménye azonban megmaradt. 
A világosi fegyverletétellel, 1849. augusztus 13-án azonban csak a szabadságharc és a füg-

getlenségi harc bukott el, a forradalom legfıbb eredménye, a polgári átalakulás, megmaradt. E 
tekintetben folyamatosság van a reformkor, a forradalom, a megtorlás utáni neoabszolutiz-
mus reformdiktatúrája, a Kiegyezés utáni dualizmus- és a XX.-XXI. századi modernizációs 
törekvések között. 

Március 15-én a modern, polgári Magyarország megszületését ünnepeljük. 
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1848-1849 legfıbb üzenete, hogy nem vonhatjuk ki magunkat az európai fejlıdés fı ára-
mának hatásai alól, és csak a kihívásokkal, valamint a gazdasági-, társadalmi-és politikai el-
lentmondásokkal való bátor, ıszinte és következetes szembenézés vezethet elıre. 1848-1849 
üzenete az is, hogy bár a negyvennyolcas forradalmárok a nemzetek együttmőködésérıl ál-
modtak, a valóságban a nemzetek háborúját idézték elı. Közép-Európa történetében elıször 
nem azért pusztították el emberek ezreit, mert urak vagy parasztok voltak, vagy mert nem egy 
hiten voltak, hanem mert magyarul, németül, szerbül vagy románul beszéltek. Negyvennyolc-
ban minden nép áldozat volt, és minden népben akadt jó egynéhány hóhér. 

Talán nem hiú remény, hogy egyszer megszületik a lelkek békéje is, és a Duna-medence kis 
népei, osztrákok, magyarok, csehek, szlovákok, szerbek, románok, horvátok és a többiek 
építenek egy nagy közös emlékmővet, és erre ezt írják: „ A negyvennyolcas polgárháború 
áldozatainak!”, és alája: „Soha többé!” 

Köszönöm a figyelmeteket! 
Fekete Tivadar tanár, a történelem munkaközösség vezetıje 

(Elhangzott a 2008. március 15-i ünnepségen) 

 

 

A holokauszt áldozatainak emléknapja 

Április 16. a holokauszt áldozatainak emléknapja Magyarországon. A német megszállást 
követıen 1944-ben ezen a napon állították föl Kárpátalján az elsı magyarországi gettót. 

 
De mit értünk ezen a fogalmon? 
A náci Németországnak a zsidóság megsemmisítésére irányuló, és 1933-1945 között végre-

hajtott programját, amely a világ akkori zsidó népességének számát mintegy harmadára csök-
kentette. A megsemmisített zsidók száma 5,6-5,9 millió volt, köztük 500-550 ezer magyar 
zsidó. Ezek vagy az alultápláltság, betegségek és járványok, valamint az embertelen munkakö-
rülmények miatt pusztultak el, a munkatáborokban, vagy tömeges kivégzések által, a meg-
semmisítı táborokban. 

A holokauszt a magyar történelemnek is része, nemzeti tragédiánk, a közel hatmillió áldozat 
csaknem tizede honfitársunk volt. Kétségtelen, ha Magyarország 1944 márciusában nem 
veszti el függetlenségét, ha a német csapatok nem szállták volna meg hazánkat, akkor nem 
következett volna be a tragédia, nem került volna sor a magyar zsidók meggyilkolására. De 
mindez nem jelent felmentést a történelmi felelısség alól, hiszen tudjuk, hogy a zsidók össze-
győjtése és deportálása magyar állami szervek és személyek tudtával, sokszor aktív közremő-
ködésével történt. És sokan voltak azok is, akik behunyták szemüket, mert féltek, vagy egyet-
értettek azzal, ami történik. 

A zsidóellenesség a közbeszéd és a politikai retorika részévé vált a két világháború közti 
Magyarországon, és ez megakadályozta, hogy elegendı ellenállás termelıdjék ki a társadalom-
ban ahhoz, hogy a többség szembeszegüljön a gyilkos zsidógyőlölettel, amelynek százezrek 
estek áldozatul, gyermekek és aggastyánok, nık és férfiak. 

A holokauszt emléknapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a múltat, emlékezzünk az áldo-
zatokra, és megpróbáljuk értelmezni és megérteni ezt a szinte felfoghatatlan szörnyőséget. 

 
Miért egyedülálló történelmi jelenség a holokauszt, és az ahhoz vezetı zsidógyőlö-

let? 
A zsidógyőlölet egyedülálló volta csak részben áll abban, hogy több mint kétezer éve buk-

kan fel hol kisebb, hol nagyobb intenzitással a világ legkülönfélébb társadalmaiban. A zsidó-
győlöletet mindenekelıtt következményei teszik egyedülállóvá az emberi történelemben. 

A második világháború éveiben a német nemzetiszocialisták és szövetségeseik közel hatmil-
lió zsidót öltek meg. Ez a szám messze felülmúlja az összes vallási, faji, etnikai győlöletbıl 
elkövetett tömeggyilkosságok áldozatainak számát. Példa nélküli azonban a történelemben az, 
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ahogy a nemzetiszocialista antiszemitizmus a potenciális áldozatok körét meghatározta: ebbe 
a körbe az újszülöttıl az aggastyánig mindenki beletartozott, akinek nagyszülei között leg-
alább két zsidó volt. Aki pedig ebbe a körbe bekerült, egyedül és kizárólag származásánál 
fogva halálra ítéltetett, mert a nemzetiszocialista antiszemita politika célja a zsidók totális 
kiirtása volt. Mindez pedig a modern világ, a civilizált Európa szívében történt. A zsidók 
kiirtását egy olyan politikai mozgalom tőzte ki célul, majd valósította meg, amely az európai 
kultúra egyik történelmi centrumában nıtt nagyra és került hatalomra, és a civilizáció egyik 
legfontosabb produktumát, a modern állam intézményrendszerét és apparátusát állította célja 
megvalósítása szolgálatába. 

A holokausztot, a 20. századi zsidóüldözéseket az áldozatok száma, az áldozatok körének 
meghatározása, az üldöztetés célja, történelmi helyszíne, módszerei, és a modern világba való 
beágyazottsága együtt teszik egyedülálló történelmi jelenséggé. 

 
De mik voltak a náci antiszemitizmus történelmi gyökerei? 
Az antijudaizmus, a keresztény vallási alapú zsidóellenesség oka az volt, hogy a zsidók kér-

désessé tették a keresztények messiás felfogását, megváltás- és krisztushitét, majd visszautasí-
tották az államegyház intézményét. 

A középkorban a zsidókat hitetleneknek és istengyilkosoknak tartották, és a keresztényektıl 
elkülönítették. Különbözı ruházatra vonatkozó elıírások születtek, mint például Franciaor-
szágban a sárga folt vagy kör, Németországban a csúcsos zsidókalap. Számos városban fallal 
vették körül lakhelyüket. Ezeket a szigorúan ırzött negyedeket nevezték gettóknak. A héber 
iratokat gyakran égették el nyilvánosan, zsidóellenes mítoszok és legendák keletkeztek rituális 
gyilkosságokról, kutak megmérgezésérıl. Kialakult egy új és konok antiszemita sztereotípia: a 
zsidó, mint pénzsóvár uzsorás, aminek fı oka az volt, hogy szinte csak a használtcikk keres-
kedelem és a pénzkölcsönzés területe maradt szabad számukra. 

A zsidóellenes támadások kivédésének egyetlen útja a kikeresztelkedés volt. A megkeresz-
telt zsidókat azonban azzal gyanúsították, hogy titokban kitartanak eredeti vallásuk mellett. A 
„jó keresztények” gátlástalanul és büntetlenül kifoszthattak, kirabolhattak, megzsarolhattak 
zsidókat, rajtuk erıszakot tehettek, javaikat jogtalanul kisajátíthatták, zsinagógáikat meggya-
lázhatták, megtagadhatták a tılük felvett kölcsönök visszafizetését, s nemegyszer tömeges 
gyilkosságokkal is pusztíthatták ıket. Számos uralkodó, feudális hőbérúr vagy egyházfejede-
lem nyúlt skrupulusok nélkül ilyen eszközökhöz a középkorban, és azon is túl a 18. századig, 
épp úgy mint például a keresztes hadjáratok idején a fanatizált néptömegek. 

A felvilágosodás hatására társadalmi programmá vált a jogi egyenlıség és a polgári nemzet-
állam megteremtése, ám a zsidók állampolgári egyenjogúsítása hosszú történelmi folyamat 
eredménye volt.(emancipáció) 

A 19. század utolsó harmadára már Európa- szerte megkapták a zsidók az állampolgári jo-
gokat, a vallást a modern államok magánügynek nyilvánították. Nagyon sok nyugat-európai 
zsidó vélte úgy, hogy meg kell fizetni az emancipáció árát, át kell venni a „gójok” (nem zsi-
dók) öltözködési szokásait, utánozni kell viselkedésüket, meg kell tanulni nyelvüket. 

Nyugat-Európában az antiszemitizmus sok ıszintén liberális, demokratikus elveket valló 
ellenfele gondolta úgy, hogy az igazi megoldás az volna, ha a zsidó egyének asszimilálódnának 
ahhoz a néphez, amelynek körében élnek. Vagyis a zsidók vessék el vallásukat, olvadjanak be 
mint egyének, az ıket körülvevı „befogadó” népekbe. (asszimiláció) 

A 19. század végén a fajelmélet és a szociáldarwinizmus összekapcsolódása az emberi jo-
gokra épülı politikai kultúra teljes tagadása volt. A polgári demokrácia a racionalizmusra, 
individualizmusra és az emberi jogokra épülı politikai berendezkedés, és ezek az emberi 
jogok természetükbıl eredıen minden egyén egyenlı jogai. 

A fajelmélet tagadta az emberi nemen belüli egyenlıséget, másrészt az egyént  csak mint 
„fajának” megjelenését tartotta fontosnak, akinek önálló értéke nincs, mert faja eleve egy 
meghatározott szerepre jelölte ki. Az elsı rendszerezett fajelmélet megalkotója a francia 
Joseph Arthur Gobineau gróf volt. Az embereket három „fajba” sorolta. Szerinte a feketék 
nem képesek civilizációt alkotni. A sárgákat a szenvedélytelenség és a közepes értelmi képes-
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ségek jellemzik, számukra a megfelelınek a despotikus, de az alattvalókat egyformának tekin-
tı társadalmakat tartotta. A civilizáció hordozója szerinte a fehér faj. A civilizációk hanyatlását 
mindenütt a fajok keveredésével magyarázta. A fehér fajon belül kiemelte az árjákat. Ezzel a 
következtetésével lett több más fajelmélet elıfutára. A késıbbi fajelméletek nagy részétıl, 
például a hitleri fajelmélettıl is, az különbözteti meg, hogy nem alakított ki egy kétpólusú 
világképet, amelyben a kiválasztott faj harcol az alacsonyabb rendővel.  

A 19. században a biológia tudományának egyik legfontosabb alakja Charles Darwin volt. 
Elmélete szerint az állatvilág és maga az ember is fokozatos fejlıdés során alakult ki. Ebben a 
fejlıdésben általában azok az egyedek és azok a fajták maradtak életben, amelyek jobban 
tudtak alkalmazkodni a környezethez, erısebbek és életképesebbek voltak a többinél. Az 
életben maradásért vívott harc elvét hamarosan alkalmazni kezdték az emberi társadalomra is. 
Ezt nevezzük szociáldarwinizmusnak, mely szerint az emberi társadalomban is meghatározó a 
létért való küzdelem, így a természeti törvénynek megfelelıen az erısebb marad életben, a 
gyengébb pedig pusztulásra ítéltetett. A 19. század végére a fajelmélet és a szociáldarwinizmus 
összekapcsolódott. Ez az elmélet a különbözı minıségő fajok közötti küzdelmet tartotta a 
történelem fı szervezıjének. 

A másik fontos változás, hogy a fajelméletek-a modern társadalom és gazdaság által okozott 
problémákra válaszul-a negatívan megítélt”fajt” egyre gyakrabban a zsidókkal azonosították. 
Az így kialakult új típusú fajelmélet egyik legnagyobb hatású képviselıje az angol származású 
Houston Stewart Chamberlain volt. İ a világtörténelmet a zsidók-mint a gonosz megtestesí-
tıi- és a németek küzdelmének tartotta. A civilizáció sorsát e harc kimenetelétıl tette függıvé: 
ha a zsidók gyıznek, a civilizáció elpusztul, ha a németek, akkor egy tisztább, nemesebb civi-
lizáció jön létre. A két „faj” kozmikus harcának leírásával Chamberlain Hitler közvetlen ideo-
lógiai elızményének tekinthetı. A fajelmélet nem csupán a felvilágosodás és a forradalmak 
örökségét tagadta meg, hanem a zsidó-keresztény értékrendet is, amelynek alapja az emberi-
ség Istentıl való közös eredete, így az Isten elıtti egyenlıség. 

A szociáldarwinizmus a zsidó-keresztény hagyomány másik alapelvét, a felebaráti szeretet 
eszméjét támadta meg, hiszen a létért való küzdelemben az embernek nem érdeke embertársa 
megsegítése. Nem véletlen tehát, hogy a fajelméletet következetesen vallók a kereszténységet 
is elutasították általában azzal az indoklással, hogy az is a zsidó szellem terméke. 

Friedrich Nietzsche nem faji alapon, de hasonló következtetésekre jutott. Tagadta az embe-
rek közötti egyenlıséget, az emberek közötti együttérzést pedig károsnak tekintette. Szerinte a 
történelem értelme a „felsıbbrendő ember” önmegvalósítása, ehhez a tömeg csak eszközül 
szolgálhat, sorsa teljesen érdektelen. A kiválasztott ember célja a hatalom megragadása, s célja 
eléréséhez bármilyen eszközt felhasználhat. 

Az antiszemitizmus kifejezés 1879-ben jelent meg. Kitalálását Wilhelm Marr német írónak 
és nyelvésznek tulajdonítják. Marr „tudományos” lepelbe burkolta zsidóellenességét, mely 
ezután népszerővé vált a német egyetemeken és az értelmiség egy részének körében. A vallási, 
gazdasági és politikai érvekkel igazolt új antiszemitizmus és irodalma más országokban is 
elterjedt. Az antiszemitizmus a zsidó közösséget leszármazási közösségként, „fajként” hatá-
rozta meg. Ennek két következménye volt. Egyrészt e felfogás szerint a zsidó ember bármit 
tesz is,  zsidó marad, hiszen a származás nem megváltoztatható. A fajelméletet vallók tehát az 
asszimilációt nem tartották lehetségesnek. Másrészt a származási alapon elkülönített zsidóság 
a nemzetállamon belül elkülönülı csoport, idegen, tehát nincs helye a nemzetállamban. 

A zsidó fogalmának erre az új meghatározására született válaszul az a zsidó önmeghatáro-
zás, amely a közösséget önálló nemzetnek tekintette. Így született meg a cionizmus. A cio-
nizmus szellemi atyját, Theodor Herzl újságírót a Dreyfus-per során tapasztalt antiszemitiz-
mus indította arra a következtetésre, hogy a zsidóknak Európában nincs helyük, megoldást 
csupán egy zsidó állam megteremtése hozhat Palesztinában. 

A nemzetiszocializmus az antiszemitizmus fenti ideológiájához aligha járult hozzá új ele-
mekkel, de ennek világtörténelmi dimenziót adott. 

 
De melyek voltak az antiszemitizmus társadalmi funkciói? 
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Kielégülést hozhat a személyes kudarcok és feszültségek elıl a bőnbakkeresı, elıítéletes 
gondolkodásba menekülı egyén számára. Ez a gondolkodásmód a zsidókra hárítja a felelıs-
séget a társadalom minden bajáért, ami nem mőködik, nem tetszik, vagy rossznak ítélhetı 
meg. Pl.: Az értelmiségi pályákon, az államigazgatásban a zsidók „túlreprezentáltak”, és ez 
szolgál magyarázatul arra, hogy a nem zsidóknak nem jut elegendı pozíció, vagy lassú az 
elırehaladás.  

A csoporttudat részeként megteremtheti társadalmi csoportok kohézióját.  Az alsó osztá-
lyok a vezetı rétegekkel vállvetve harcolhatnak a közös ellenséggel szemben. Létrejöhet a 
nem zsidó „mi” és a zsidó „ık”tudata. Pl.: A nürnbergi un. faji törvények 1935-ben szabá-
lyozzák, hogy ki számít zsidónak, ettıl kezdve a zsidó születésétıl fogva másodosztályú em-
ber Németországban.  

Politikai ideológiaként megjeleníthet és igazolhat politikai célokat, és mozgósíthat nagy tár-
sadalmi csoportokat. Az antiszemita támadó úgy érezheti, hogy a „közellenség” elleni harc 
ügyének részévé vált a „közjó” szolgálatában. Pl.: Az európai zsidó probléma „végsı megol-
dásával” a népet nép küldetést teljesít az emberiség szolgálatában.  

Kidolgozott világnézetként pedig racionális magyarázatot nyújthat különféle, bonyolult 
okokból kialakult, és a hétköznapi cselekvı számára nehezen érthetı konfliktusokra. Pl.: 
Hitler már a Mein Kampf (Harcom) címő könyvében megállapította, hogy „a faji kérdés a 
világtörténelem kulcsa”.A felsıbbrendő árja (indogermán) faj uralkodásra hivatott, és egy 
napon meghódítja az egész világot. Az „árja” német nép Hitler szerint magasabb rendő a 
többinél, joga van a megfelelı „élettérhez”, ezért kebelezheti be egész Kelet-Európát.  

 
De miért válhatott a náci Németország a modern antiszemitizmus vitathatatlanul 

legagresszívebb, és legpusztítóbb hatalmává? 
Ennek oka az volt, hogy a radikális antiszemitizmusra beállított országok közül egyedül itt 

volt meg a program véghezviteléhez szükséges valamennyi kulcsfontosságú körülmény: a 
népirtás egyértelmő politikai akarása (jelentısebb nyílt ellenállás hiányában), a mőszaki felké-
szültség (automata fegyverek, krematóriumok, gázkamrák), a geopolitikai helyzet (a 
Wehrmacht meghódította területeken élt az európai zsidó népesség nagy része), és a megbíz-
ható rendıri és katonai karhatalom (az átmenetileg gyızedelmes hadseregbıl rekrutált „kész-
séges végrehajtók”) 

De változott-e a náci zsidópolitika, vagy kezdettıl fogva a végsı megoldás volt a cél? 
A náci zsidópolitikában az elsı fázist 1939-ig a kivándorlás általi kiszorítás jellemezte. E tö-

rekvést azonban két jelenség keresztezte. Egyrészt a zsidók a bojkott, az árjarendelet, a nürn-
bergi törvények, a kristályéjszaka, a német gazdaság árjásítása ellenére nem éreztek feltétlen 
késztetést hazájuk elhagyására, és az ismeretlennek való nekivágásra. Másrészt pedig azok a 
zsidók, akik mégis az emigrációra adták a fejüket, kénytelenek voltak tapasztalni, hogy a ka-
pukat a legtöbb országban bezárják elıttük. Az idı elırehaladtával hozzájött még ehhez, hogy 
a zsidók egyre szegényebbek lettek, egyre kevesebb pénzt és értéket vihettek magukkal, és 
ennek megfelelıen egyre kevésbé voltak „kívánatosak” a befogadó országok szemében. Ezt 
jól mutatta az 1938-as eviani konferencia végeredménye. 

Nem sokkal az Anschluss után Franklin Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke nemzetközi 
konferenciát hívott össze a növekvı menekült krízis megtárgyalására. 1938. júliusában 32 
nemzet delegációja találkozott a franciaországi Évianban. A kolumbiai küldött azt mondta, 
hogy a kongresszusnak két alapvetı kérdésre kell válaszolnia. Az elsıre minden nemzetnek 
magának kell felelnie: Hány menekültet lenne képes befogadni? A második már elvi kérdés: „ 
Megteheti-e egy állam anélkül, hogy a civilizációnk alapjait kérdıjelezné meg, hogy polgáraitól 
önkényesen megvonja az állampolgárságot, ezáltal hontalanná téve ıket, hontalanokká, akiket 
egyetlen ország sem akar befogadni?”A legtöbb küldött azonban nem akart foglalkozni egyik 
témával sem. Természetesen akkor a küldöttek nem tudták, hogy nem koncentrációs, hanem 
haláltáborok várnak a menekültekre, akik nem kellenek senkinek sem. Csak a Dominikai 
Köztársaság volt hajlandó befogadni a kivándorlókat. Vízumot adott ezer zsidónak, akiket 
Sosuában, egy számukra létrehozott községben telepítettek le. De a tét több száz ezer német 
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zsidó sorsa volt. A konferencia után Hitler kijelentette: „ Senkinek se kellenek ezek a bőnö-
zık.” 

1938-39-ben az önkéntesnek tekinthetı kivándorlást a kiszemelt övezetbe történı kény-
szertelepítés váltotta fel. Elıször Madagaszkár merült fel, melynek felhasználása e célra Fran-
ciaország német lerohanása következtében elérhetınek látszott. Mindenféle kivitelezési tervek 
születtek, és 4-6,5 millió zsidó áttelepítésével számoltak. A szállítási és finanszírozási problé-
mák, valamint a Szovjetunió megtámadása miatt a madagaszkári kényszertelepítés lekerült a 
napirendrıl. 

Drámai fordulatra a Szovjetunió elleni támadás elkezdésével egy idıben került sor. Ezt 
megelızték a megszállt lengyel területeken a gettózások, az elsı nagymérető koncentrációs 
tábor építkezések, és az elsı kitelepítések Németországból és a nyugat-európai országokból. 

A Szovjetunió megtámadását és a „végsı megoldást” leginkább azáltal szokták összefüg-
gésbe hozni, hogy az 1941-es szovjet határok mögött német kézbe került, újabb nagytömegő 
zsidó kérdésének kezelésére technikailag nem találtak más módot, mint meggyilkolásukat. 
Noha ez az összefüggés is fennállt, a „végsı megoldás” összefüggött a Lebensraum (élet-
tér)megteremtésének szándékával is. Hitler Keleten a szó szoros értelmében földet akart 
szerezni német és más germán telepesek számára, ezért magától értetıdı volt, hogy a területet 
bizonyos mennyiségő embertıl „meg kell tisztítani”. A keleti hadjárat elindulása után egyik 
legfıbb gondját az képezte, milyen eszközökkel és módszerekkel lehetséges az ottani összla-
kosság létszámát drasztikusan apasztani ahhoz, hogy a kívánatos  földek a germán telepesek 
számára rendelkezésre álljanak. 

Nem vitás, hogy ez az elgondolás Hitler egész koncepciójának döntı elemét képezte, és 
most ebbe épült bele a másik központi elem, a zsidóság kérdése. Így született meg a döntés, 
hogy mivel a zsidókat nem lehetséges sem Madagaszkárra, sem más Európán túli területre 
kiszorítani, meg kell ıket ölni, ezzel máris rengeteg hely felszabadul. Hamarosan elkészült a 
Generalplan Ost (általános keleti terv) is, ami nem a zsidók, hanem a lengyelek, a balti népek, 
a beloruszok és az oroszok bizonyos százalékának „kiszorításával” illetve megsemmisítésével 
foglalkozott. A két tervet az illetékesek nagyjából 1942-ben fogadták el, és a két tervezet szo-
rosan összetartozott. 

A népirtás és mindenekelıtt a zsidók maradéktalan meggyilkolása tehát a háborús célok 
szerves részét képezte, és ezért semmi meglepı nincs abban, hogy mindaddig, amíg a náci 
állam egyáltalán képes volt a hadmőveletek folytatására, addig folytatta a népirtást is. 

Köszönöm figyelmeteket! 
Fekete Tivadar tanár, a történelem munkaközösség vezetıje 

(Elhangzott az iskolarádióban, 2008. április 16-án.) 
 



 82 

Emlékezés a trianoni békekötésre 
1920. június 4-én délelıtt a Párizstól 20 km-re nyugatra levı Versailles városában, azon be-

lül is a XIV. Lajos által építtetett hatalmas barokk kastély még hatalmasabb parkjában lévı 
Nagy-Trianon nevő palota galéria termében lévı íróasztalon az elsı világháború gyıztes 
hatalmai aláíratták a még két éve sem létezı független Magyarországgal azt a békeszerzıdést, 
amely rögzítette ezen új ország határait. A békeszerzıdést a Magyar Királyság kormánya ne-
vében Benárd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter és Drasche Lázár Alfréd rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter írta alá. Ez a béke nagyon sok tekintetben korlátozta és 
ezzel nehezítette Magyarország életét akkor, de ezen korlátozások mind eltörpülnek a legfon-
tosabbak, a területi rendelkezések és ennek a magyarságot sújtó hosszú távú következményei 
mellett. 

A trianoni békeszerzıdés következtében az országterület 325 ezer km2-rıl 93 ezer km2-re,a 
lakosság száma pedig 20,8 millióról 7,9 millióra csökkent. Ezzel Magyarország Közép-Európa 
egyik legkisebb állama lett. A nemzetiségi lakosság mellett az ország határain kívülre került 3,3 
millió magyar is, akiknek mintegy fele összefüggı területeken az új határok mentén élt. Ilyen 
veszteség Magyarországot a 16. század óta nem érte. A sokk, amelyet az akkori magyar társa-
dalom átélt, mai ésszel és érzelmekkel szinte elképzelhetetlen. Nem volt olyan társadalmi 
osztály, réteg vagy csoport, amely a trianoni határokba belenyugodott volna, s nem volt olyan 
politikai párt, amely ne követelte volna a revíziót. 

A békeszerzıdés területi rendelkezései azóta is érvényben vannak. A második világháború 
hozott ugyan jelentıs területi revíziós sikereket, amelyek eredményeként a kárpát-medencei 
magyarság nagy része 1941 és 1944 között újra Magyarország állampolgára lehetett. Ez azon-
ban a második világháborús vereség miatt mind elveszett, sıt, 1947-ben a párizsi Luxemburg-
palotában aláírt békeszerzıdés nyomán a pozsonyi hídfıben 3 faluval még csökkent is a tria-
noni terület. (Itt található ma Pozsonyligetfalu hatalmas lakótelepe, amelynek futballcsapata, 
az Artmedia Pozsony most nyerte meg a szlovák bajnokságot.) 

1947 óta több mint egy félévszázad telt el. 1990-ig az volt a fennálló kommunista rendszer 
célja, hogy a magyarság a határokon túl és a határokon innen is felejtse el a trianoni békeszer-
zıdést. Hogy Juhász Gyula: Trianon címő versének soraival visszaéljek, úgy képzelték, hogy 
„nem kell beszélni róla sohasem” és soha többé ne gondoljunk reá. Ez a határokon túl sem-
miképpen nem sikerülhetett, a határokon innen azonban – részben – biztosan. 

Pedig nem kell feltétlenül a békeszerzıdés miatti közvetlen, akár személyes sérelmekre gon-
dolni. Csak bele kell gondolni abba, hogy mi az oka annak, hogy az egykori Abaúj megye déli 
fele, a Cserehát, amely ma Magyarországhoz tartozik, de amely 1920-ig a döntıen akkor még 
magyar lakosságú Kassa vonzáskörzetébe tartozott, oda irányultak kapcsolatai. Kassa hiányát 
máig nem sikerült pótolni. Az ott élı lakosság ma is Trianon vesztese, még akkor is, ha ez 
nem tudatosul benne. 

De ugyanezt el lehet mondani a beregi Tiszahátról amely elvesztette központját, Bereg-
szászt, el lehet mondani a Magyarországon maradt bihari területekrıl, amelyek elvesztett 
központja Nagyvárad, és amelynek déli fele ma már (1950 óta) Békés megyéhez tartozik, 
olyan településekkel, mint Biharugra, Okány, Zsadány, Geszt, Kötegyán vagy Sarkad. Nem 
tudom, tudják-e akik ott élnek, hogy Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagykamarás, Elek, 
Lökösháza Arad megyéhez tartozott, így ezen települések kapcsolatrendszere Arad városa felé 
irányult, amely 1920 óta megszakadt. 

Ha azt a kérdést vizsgáljuk tehát, hogy a mai Békés megye északi és déli része miért elmara-
dott térség, akkor bizony máig igaz, hogy ennek egyik alapvetı oka még mindig Trianon, 
amely szétszakította kiépült kapcsolatrendszereiket és amelyeket azóta sem sikerült megfelelı-
en pótolni. 

Békéscsaba részben nyertese lett Trianonnak, ez igaz. Gyula, a régi megyeszékhely határvá-
rossá vált, és miután a Bécs-Pozsony- Budapest-Arad-Temesvár vasúti fıvonal itt ment ke-
resztül, Békéscsaba elınyösebb helyzetbe került és végül 1950-ben megyeszékhely lett. 
(Békéscsabát különben a románok szerették volna megszerezni, hiszen az ı maximális céljuk 
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az volt, hogy a magyar-román határ a Tisza folyó legyen, olyan határvárosokkal, mint Tokaj, 
Szolnok és Szeged. Erre végül nem került sor.) 

De Békéscsaba sem lett igazi nyertes. Nem tudott például igazi vasúti csomóponttá fejlıdni, 
mert a rajta 1918-ig keresztülmenı Zombor-Szabadka-Szeged-Nagyszalonta-Nagyvárad 
transzverzális vasúti fıvonalat a békeszerzıdés 3 országba vágta szét, így ez a fıvonal azóta 
nem mőködik. (Az említett városok egyébként akkor – Zombor kivételével – mind magyar 
többségőek voltak, ma már csak Szeged és Nagyszalonta az.) Békéscsaba egy határmenti 
megye székhelye lett, de egy olyan határ mentén, ahol a határon túli szomszéd elmaradottabb, 
és a vele való viszony többnyire rossz volt, és még ma is messze van attól, amit harmonikus-
nak lehetne nevezni. 

Békéscsaba helyzetét ma is nehezíti, hogy a vasút nálunk inkább háttérbe szorul, a szom-
széd ország felé irányuló autópálya megépítésének pedig – egyelıre úgy tőnik – errefelé esélye 
sincs, többek között azért, mert egy Kecskemét-Arad autópálya Romániának sem fontos. 
Trianon tehát nem múlt el nyomtalanul mifelénk sem. Igenis emlékeznünk kell reá, igenis 
beszélni kell róla, igenis vitatkozni kell róla, méghozzá azért, mert csak így lehet az értelem-
ben is és lélekben is feldolgozni. Ez még elıttünk áll! Fel kell dolgozni, mert csak utána lehet 
túllépni rajta! 

A túllépés jele az lesz majd, ha a magyar politikai életnek, vagy úgy is mondhatnánk a ma-
gyarországi politikai elitnek lesz egy egységes nemzetpolitikai stratégiája arról, miként tudná 
jól segíteni a határon túli magyarokat (azon belül is különösen az Európai Unióból is 
kívülrekedt délvidéki és kárpátaljai magyarokat). És miként tudná segíteni a határ mentén lévı 
és a határhelyzet miatt (is) elmaradott magyarországi területeket, beleértve a mai Békés me-
gyét is. Ez – sajnos – egyelıre még várat magára.  

Mindenesetre Békéscsabán ma, az emlékezés érdekében, történik valami. A Petıfi-ligettel 
és a Csaba Centerrel szemben ma 18 órakor kerül sor Békéscsaba elsı Trianon-
emlékmővének felavatására. Kérem, hogy akinek ideje engedi, vegyen részt ezen az ünnepsé-
gen. És mert utána – nem véletlenül – a Kormorán-együttes koncertje következik, ezt a meg-
emlékezést az ı 1920 címő szerzeményükkel kezdtem és azzal a dalukkal fejezem be, amely-
nek mondandója talán úgy is megfogalmazható, hogy a haza nem ott ér véget, ahol bizonyos 
emberek bizonyos szándékból Trianonban meghúzták annak határait. 

Legyen a haza számunkra a Kárpát-medencében ott, ahol otthon érezzük magunkat, de mi-
nimum ott, ahol magyar emberek élnek ma is, és ezért a szívükbıl, lelkükbıl fakadóan igazi 
zászlójuk színe ma is a piros-fehér-zöld! 

Komáromi István igazgató a történelem munkaközösség tagja 
(Elhangzott az iskolarádióban,  2008. június 4-én.) 
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Az utolsó ballagás a Rózsában 

Tisztelt Vendégek! Tisztelt Szülık! Ballagó Diákjaink! 

Az idei ballagás legalább három ok miatt eltér a szokásostól az elızı évekhez képest. Elı-
ször is, ez az utóbbi évtizedek legkorábbi ballagása. Soha nem volt még május másodikán 
ballagás a Rózsában.  

A második újdonság, hogy soha nem volt még ballagás a Rózsa Ferenc Gimnázium és Kol-
légium nevő intézményben. Ezt kevesebb, mint egy éve hozták létre, így ez az évfolyam – a 
kollégisták kivételével – értelemszerően elsısorban a gimnáziumhoz kötıdik. Egyébként is 
arra törekedtünk augusztus elseje óta, hogy a kollégium hagyományai töretlenül folytatódja-
nak, így megmaradt a kollégiumi ballagás, amely kedden délután zajlott le. 

A harmadik újdonság az, hogy az idén csak négy osztály ballag nálunk. Érdekes volt tapasz-
talni, hogy amikor a ballagási meghívót kézbe vették, akkor még az iskolai dolgozók között is 
volt, aki még azt hitte, hiányos a meghívó, mert nincs benne a 12. A osztály. Nos, valóban 
nincs benne, mert a 12. A-sok – valamennyiünk közös örömére – még egy évig itt maradnak 
közöttünk. İk az elsı olyan nyelvi elıkészítıs osztályunk, amely öt évig jár ide, így jövıre fog 
ballagni, és akkor majd újra öt osztály névsora lesz a ballagási meghívóban. (Szerintem vannak 
ballagóink között, akik a lelkük mélyén egy kicsit irigylik ıket és maradnának még egy évet 
nálunk!) 

Ballagó Rózsások! 
Ilyenkor arról szokás beszélni, hogy Önök kilépnek a nagybetős életbe. Frázisnak hat, de 

mint minden frázisnak, ennek is megvan a valóságtartalma. Az ugyanis biztos, hogy az iskola 
eddig bizonyos védettséget jelentett a maguk számára, és ez a védettség a mai nappal, de 
legkésıbb az érettségi vizsgák utolsó napjával véget ér. Természetesen többségük ezután válik 
igazi felnıtté. Talán éppen a következı hetek, hónapok, az érettségi (és egyúttal felvételi) 
vizsgák sikerei, kudarcai, levonandó tanulságai nyomán válnak igazán érett emberekké.  

Az érettségi vizsga új rendszere az Önök számára már nem lesz újdonság, az már nem je-
lenthet meglepetést (esetleg néhány csalafinta kérdést leszámítva az érettségi dolgozatokban, 
de ezek minket, tanárokat is meg szoktak idınként lepni.) Azt azért nem úszták meg, hogy 
egy újabb reformot, a 480 pontos felvételit ne Önökön próbálják ki, de hát jobb is, ha hozzá-
szoknak: a világban semmi nem állandó, csak a változás örök. 

Arra kérem Önöket: soha ne felejtsék el: ezeket az eredményeket nem egyedül érték el. So-
ha ne felejtsék el azokat a tanáraikat, akik ehhez – sokszor idıt, energiát nem kímélve – hoz-
zásegítették Önöket. Akikrıl érezhették, szeretettel bánnak tanítványukkal. Akikrıl minden 
bizonnyal érezték, nem a diákok ellen, hanem értük haragudtak. 

És legfıképpen: soha ne felejtsék el azt a segítséget, amelyet a szülıktıl kaptak ezekben az 
években. Soha ne felejtsék el, mert szüleik nem kis terhet vállaltak magukra, ık is döntı ré-
szesei az elért sikernek. Különösen igaz lehet ez azoknál, akiknél az elmúlt idık változásai 
megnehezítették a család életét. 

Szólnom kell még egyszer az akadályról, amely Önök elıtt áll és amelyet a következı he-
tekben kell leküzdeni, ez pedig az érettségi vizsga. Az érettségi vizsga, amitıl sokan bizonyára 
tartanak egy kicsit. Esetleg: félnek tıle. Biztosan vannak, akik – ezzel szemben – úgy gondol-
ják: semmiség, majd túl leszek rajta valahogy. 

Én úgy gondolom, érdemes egy kicsit félni ettıl a vizsgától. Veszélyes lehet lebecsülni az 
érettségit. De a félelmet leküzdeni roppant egyszerő volt: fel kellett rá alaposan készülni! A 
tisztességgel elvégzett munka adta biztonságnál jobb garancia nincs arra, hogy elérjék azt, 
amit magam is szeretnénk: sikerüljön ez a vizsga valamennyiüknek úgy, ahogyan azt Önök is 
szeretnénk! Vegyenek fel mindenkit a legelsı helyre, amit megjelölt, ezt kívánom! 

Az iskola védıszárnyai alól most mindenképpen kikerülnek. Ez nem rossz – nem is jó. Ez 
törvényszerő, tervezhetı, az idı hozta magával. Kicsit (talán nem is kicsit) mégis féltem Önö-
ket a következı évektıl. Ezután nem lesz Önök mellett senki, aki iskolában, munkahelyen 
úgy törıdne, amennyit osztályfınökük, tanáraik. 
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Lehet, néha kevésnek érezték ezt a törıdést; lehet: máskor soknak. Akárhogy is érezték, ér-
zik most -  ez az állapot biztosan meg fog szőnni, egyik napról a másikra. És egy ideig ez 
nagyon szokatlan lesz. És hiányozni fog. Utólag derül ki majd – mint annyi másról az életben 
–, hogy mennyire fontos – volt! Akkor derül ki, amikor már nincs. 

Ez az évfolyam is beírta nevét az iskola történetében. Kiváló diákok, nagyszerő emberek 
egész sora ül itt velem szemben. Kitőnı tanulók, élsportolók, közép- és felsıfokú nyelvvizs-
gával rendelkezık, a legkülönbözıbb versenyek gyıztesei és helyezettjei. Az évfolyam balla-
góinak 129 nyelvvizsgája van, ebbıl az E-nek 47. Többségük tehát jól sáfárkodott ezekkel az 
évekkel, elırelátó volt, megalapozta a jövıjét, és bízom benne, hogy az itt megszerzett tudását 
élete végéig hasznosítani fogja. 

A ballagó osztályok kiváló tanulóinak száma igen nagy. Most az ı jutalmazásuk következik. 
Kezdjük azokkal, akik iskolánk kiemelt díjait kapják.  

Az évfolyam legkimagaslóbb tanulójának járó Horváth János - emlékplakettet az idén 
Bencsik Márta 12. B (emelt szintő történelem) osztályos tanuló kapja. 

A Gyóni Géza - emlékplakettet a 2007/2008-as tanévben Czékus Andrea 12. C osztá-
lyos tanuló kapja, aki középiskolai tanulmányai során kiemelkedı teljesítményt nyújtott ma-
gyar nyelv és irodalomból. 

A reál tantárgyakból leginkább kiemelkedı tanulónak járó Balog Miklós - díjat az idén 
Balog Anna Ágnes 12.D osztályos tanuló kapja. 

Az Iskola Díszpolgára - közösségi munkáért járó díjat az idén alapította az intézmény 
nevelıtestülete. Az elsı ilyen díjat Fésüs Norbert 12.D osztályos tanuló kapja. 

A 12/B osztály emelt szintő osztály biológiából és történelembıl válogatott csapat, ez kez-
dettıl látszott rajtuk. Tanulói már kilencedik évfolyamos korukban is többségükben – korosz-
tályukhoz képest – komoly gondolkodású, céltudatos emberek voltak. Szerettek a Rózsába 
járni. Végig jó volt a tanulmányi eredményük. 

De nem csak nevében volt emelt szintő az osztály, ezt igazolták vissza mentalitásukkal is. 
Érdeklıdıek voltak kezdettıl fogva általában is és az emelt szintő tantárgyaik iránt különösen 
is. Reális pályaválasztási elképzeléseik azt mutatják, hogy sikerült megtalálniuk a jövı felé 
mutató helyes irányokat. Ebben persze fontos szerepe volt Óváriné Jámbor Éva tanárnınek, 
aki osztályfınök, történelemtanár és angoltanár is volt egyszemélyben. Szerintem az emelt 
törisek idınként több idıt töltöttek vele az iskolában, mint a szüleikkel otthon. Úgy gondo-
lom, itt is jól egymásra talált osztály és osztályfınök.  A tanárnı szinte csak dicsérte osztályát 
a négy év során, ha kellet megvédte érdekeiket. És inspirálta is ıket arra, hogy ık is tegyenek 
meg mindent már itt, az iskolában, saját jövıjük érdekében.  

A B-sekre ugyanakkor nemcsak az értelmükön, hanem érzelmeiken keresztül is nagyon le-
hetett hatni. A történelmi Magyarország iránti – érthetı – érdeklıdésüket jelzi erdélyi kirán-
dulások, amely nem csak nekik hozott felejthetetlen élményeket, hanem egy új, eddig kevéssé 
jellemzı kirándulási irányt is mutatott az alsóbb évfolyamosok osztályai számára is. 

A 12.C osztály humán osztály volt a szó mindenféle értelmében. Ez volt a nevük, ilyen volt 
az érdeklıdésük (mégy ha ezt a történelemtanáruk idınként próbára is tette) és humánosak 
voltak a szó emberi értelmében. Nagyon jó volt bemenni hozzájuk órát tartani, ezt tapaszta-
latból is mondhatom, mert az a történelem (és földrajz) tanár én voltam. A C-sek nagyon 
kedvesek, aranyosak, segítıkészek voltak, humorérzéküket a legnehezebb pillanatban sem 
veszítették el. Hogy aztán a tanulással idınként egyeseknek voltak problémái, az egy más 
kérdés, borítsa ezeket a feledés homálya. A kedvenc tárgyuk ugyanakkor szerintem a testneve-
lés volt. Osztályfınökük, Orosi Pál tanár úr gondoskodott errıl. Tornaórán nem volt ked-
venc, ott mozogni kellet, dolgozni kellett, más választás nem volt. Szerintem a C-sek nem is 
értették, hogy ez éppen a saját érdekükben volt így. A tanár úr osztályfınökként is kiváló 
munkát végzett. Határozott volt, érthetıen megmondta az elvárásait és következetesen szá-
mon is kérte, be is tartatta azokat az osztállyal. Én végig úgy éreztem, hogy az óhatatlanul 
elıforduló konfliktusok ellenére is, a C-sek nagyon szerették osztályfınöküket, és éppen 
azért, mert a keménység és következetesség mögött mindig ott volt a szív és az emberség - 
HUMÁNUM! 
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A 12.D az elsı érettségizı reál osztályunk. Érdekes csapat volt ez is. Sokféle és erıs egyéni-
ség van köztük: szorgalmas lányok, talpraesett fiúk. Kreatív emberek, akik ugyanakkor egy-
mást is segítették, ha kellett, és ha arra volt szükség, nagyon jól együtt tudtak mőködni. Sok-
oldalú emberek, ezt valamennyien tapasztalhattuk a négy év során: sportoltak vagy öt sport-
ágban, számítógép-szakértık, a diákönkormányzat aktív irányítói, komplett rock-zenekaruk 
van, táncmővészek is vannak köztük, és itt még tánctanár sem kellett a szalagavató elıtt, mert 
volt köztük az is. Kiváló a problémamegoldó képességük (ennek biztosan nagy hasznát veszik 
majd életük során), megbízhatóak és reálisan látják a világot, jövıképük megalapozott. 

Nagyon sok élményt visznek magukkal a Rózsából, nagyon sok közösségi rendezvényük 
volt: farsangok, kerékpáros kirándulások, teljesítménytúrák, három osztálykirándulás és az 
iskolai rendezvényeken való aktív és sikeres részvétel. 

Osztályfınökük, Danczik Emese tanárnı kiválasztása nagyon jó választás volt annak ide-
jén. Itt jól bevált a reál szakos tanár a reál osztály élén. De talán rosszul fogalmazok, hisz néha 
olyan érzésem volt, hogy a tanárnı szinte tagja az osztálynak és nem a fınöke. Nagyon gyak-
ran lehetett látni, hogy még a késı délutáni órákban is itt beszélget osztálya valamelyik tagjá-
val. Nagyon jó kapcsolatot tudott kialakítani osztályával, akik azért voltak nyitottak felé, mert 
tudták: osztályfınökükben feltétlenül megbízhatnak, osztályfınökük segítségére mindig felté-
tel nélkül számíthattak. 

A 12/E eurós osztályaink sorát folytatta. Egyéni arculatú osztály volt ez is, tele érdekes 
egyéniséggel. Szerették a kirándulásokat, szerették a rockzenét – ezt gyakran hallottuk. Idın-
ként nem vetették meg az élet egyéb élvezeteit sem, idınként öntörvényőek voltak és ezzel 
idınként próbára is tették osztályfınökük, Majthényi Dániel tanár úr türelmét, idegrendszer-
ét. A tanár úr – egyéniségének megfelelıen – az „elsı az egyenlık között” módszerével látta 
el osztályfınöki feladatát. Ez különösen a 10. évfolyamon – amely egyébként más osztályok-
nál is a legproblematikusabb szokott lenni – okozott neki nem csekély fejtörést és álmatlan 
éjszakákat. Aztán lassan, de rendezıdtek a dolgok. Az osztály határozott, jó képességő, sok-
oldalú és erıs akaratú tanulói rájöttek: csak akkor léphetnek sikeresen elıre, ha egyre inkább 
azzal foglalkoznak, amiért ebbe az iskolába jöttek és tanulnak is. Ehhez viszont – a egyéni 
siker érdekében – konszolidált viszonyok kellettek. És láss csodát: a végére sikerült túllépni a 
konfliktusokon, az osztály egyéniségei elfogadták, hogy a többi is egyéniség, ha nem is feltét-
lenül olyan, mint amilyen ı. Érdekes utat jártak be az E-sek, és szerintem ennek tapasztalatait 
késıbb is fogják még hasznosítani. Egy biztos: ezt a négy évet ık sem fogják elfelejteni! 

Tisztelt Ballagók! 
Amint azt hallottuk Czékus Andreától, életünk minden napja, órája, perce, másodperce, sıt: 

tizedmásodperce, is fontos lehet életünkben. Én ehhez azt teszem hozzá: minden lehetısé-
günk egy ajándék a sorstól, amelyet arra kell/ene/ kihasználnunk, hogy valamit jobbá tegyünk 
a világból azáltal, hogy elıtte jobbá tettük saját magunkat. 

Jobbá tenni magunkat persze a mai világban nem is olyan könnyő. Manapság „percember-
kék dáridója tart”, médiatörpék igyekeznek nap mint nap befolyásolni, sıt: manipulálni egész 
személyiségünket saját érdekükben. Remélem, Önök elég szellemi muníciót kaptak ahhoz az 
elmúlt években nálunk, hogy kivédjék ezeket az ártó hatásokat.  

Függetlenségre vágytak és ezt most meg fogják az élettıl kapni, mert most jött el az ideje. 
İszintén remélem, tudnak majd élni is ezzel a függetlenséggel, mert az nem is olyan egyszerő 
dolog. Remélem, nemcsak a banketten lesz majd okuk a mosolyra, hanem késıbbi életükben 
is. Gyarapítsák tovább tudásukat, vigyázzanak az agyukra, ırizzék meg annak tisztaságát min-
den negatív külsı hatástól, mert abból van bıven a mai világban.. Legyenek sikeres emberek! 
Tanuljanak a kudarcaikból, mert lesznek azok is majd biztosan. A kudarcból tanulni kell, az 
eddigiekbıl is és az ezután következıkbıl is. Az ember – többek között éppen attól ember, 
hogy le tudja gyızni a kudarcok ártó következményeit és mindig, „minden körülményben” 
tovább tud lépni. Remélem, elég alapot kaptak tılünk ahhoz, hogy késıbb sikerré tudják 
átfordítani a várhatóan bekövetkezı kudarcaikat is! 

Önök a jövı letéteményesei! Változtassák meg ezt a világot – és benne ezt az országot, 
amely most már akárhova mennek is, örökre a hazájuk marad. Tegyék olyanná, amelyre azt 
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lehessen majd mondani, hogy élhetıbb, normálisabb, tisztább, tisztességesebb és öntudatában 
erısebb, mint a mai. 

İrizzék meg egészségüket, vigyázzanak testük épségére, ırizzék meg lelkük tisztaságát és 
találják meg azt, ami az ember életében talán a legfontosabb: a boldogságot! 

Sikeres életutat kívánok valamennyiüknek! 
Komáromi István igazgató 

(Elhangzott 2008 május 2-án a ballagáson) 
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Ballagás Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégiumban – 2008. május 2. péntek 
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Még egyszer 

Ugyanarról a témáról újból írni talán nem túl szerencsés dolog. Vannak azonban kivételes 
helyzetek, például ha olyan gyökeres fordulat áll be valamely állapotban, hogy arról érdemes 
ismét szót ejteni. 

Úgy érzem, most ilyen – hála Istennek jótékony – fordulat következett be egy általam évek-
kel ezelıtt felvetett esemény lebonyolódásában. Szóba hoztam akkor megyénk egyik promi-
nens, úgymond elit iskolájának számító oktatási intézmény ballagási ünnepségét, s bizony nem 
kíméltem azt, elmondván minden negatívumot, amit ott tapasztaltam. Most ennek pozitív 
ellentettjérıl szeretnék beszámolni, s láss csodát, ugyanabban a gimnáziumban. Jelen helyze-
tem azért is könnyebb, mert – egyik szemem sír, a másik nevet állapot ez – már csak alig 
látható, elszakadóban lévı szálak kötnek a már említett és most is említendı oktatási közin-
tézményhez. Röviden és érthetıbben: tollam nem fogja vissza korlátozó félelem, és nem löki  
elıre semmilyen érdek. Egyszerően jó írni errıl, és kell is a honi közerkölcs mai, ugráló kétél-
tő fundamentuma alatti állapotában. 

Nos, az idei ballagáson (kicsengetésen, ahogy Erdélyben mondják), minden jó volt. S ez na-
gyon keveset mond el az egészrıl. Mert kerek egész volt az ünnepség. Lelke volt, helyén volt 
benne minden, érthetı, szép, arányos, emberi és tiszta. Tiszta lelkületében és szókimondásá-
ban egyaránt. Kezdve az együtt elénekelt Himnusztól, a szívbemarkolóan, sk. megírt búcsúbe-
szédtıl (bravó a mondanivalóért és elıadásért is), a kellıen rövid, épp ezért ülı, azaz helyén 
lévı köszöntésektıl és azok fogadásától egészen az együtt elénekelt Szózatig. 

Ez sem semmi a mai világban, de az igazi velejét, magvát az adta, az a szeretet és tartás, 
emberismeret és óvó gondoskodás, stílus- és arányérzék, amely a tulajdonképpeni „ceremó-
niamesterbıl”, e Rudolf és Rákóczi „köztes állapotjában” levı iskola elsı emberébıl sugár-
zott. Érzıdött minden szavából, hogy nemcsak ismeri kollégáit és a végzıs osztályok minden 
tanulóját, hanem szereti is ıket, és valóban érdekli is sorsuk. A volt igazgatók díszasztalhoz 
ültetése, a szinte családiasan ıszinte és meleg légkörben az embernek az az érzése támadt, 
nagy megtiszteltetés neki, kicsit kívülállónak, hogy ebbe a közegbe, ha csak egy órára is, de 
betekinthetett, és ha csak rövid idıre is, de részese lehetett annak a csodának, amit ebben az 
iskolában oly gyorsan létrehoztak. 

Van egy román közmondás, melynek fordítása kb. így hangzik: Az ember teszi szentté (ha 
úgy tetszik szentesíti) azt a helyet, ahol él és dolgozik. 

Itt és most ez történt. Fıhajtás és köszönet érte. És én is sajnálom, hogy nincs már iskolás-
korú gyermekem, ki ide járhatna. Talán majd az unokák, ha megérjük. Hiába, úgy látszik a 
Ferencekkel szerencsénk volt, legyen az Hepp vagy „Virág” akár. 

Ui. Ha belegondol az ember, hogy ezzel az országgal, ezzel a nemzettel is csodát tehetne 
egy jó vezetı! Hisz mi, lakói, meg a nemzet határoktól függetlenül mindenkor egybetartozó 

alkotói sem vagyunk tehetségtelenebbek, mint bármely iskola tanulói… 
Pálmai Tamás 
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A tanulmányi munka értékelése (2007/2008.) 

A következı táblázat az elızı néhány tanév tanulmányi átlagát tartalmazza osztályonként. 
Látható az egyes osztályok teljesítményének alakulása. Általános tendencia, hogy a félévi 
átlagok gyengébbek, mint az évvégi eredmények. Összességében kiválóak az eremények. 
 

2004/05. 2004/05. 2005/06. 2005/06. 2006/07. 2006/07. 2007/08. 2007/08. 
osztályok I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév 

A 4,18 4,14 4,05 4,08 3,97 4,18 3,89 4,10 
B 4,15 4,23 3,96 4,10 4,09 4,22 4,27 4,38 
C 4,13 4,08 3,75 3,88 3,80 3,98 3,95 4,11 
D 4,38 4,38 4,27 4,42 4,44 4,54 4,46 4,58 

 
 

12. 
 
 E 4,34 4,37 4,13 4,18 4,18 4,18 4,34 4,43 

A 4,14 4,25 4,11 4,09 3,80 4,00 
B 4,19 4,33 4,22 4,30 4,19 4,42 
C 4,28 4,30 4,44 4,44 4,25 4,47 
D 4,28 4,32 4,10 4,19 4,08 4,30 

11. 
 
 
 
 E  4,40 4,36 4,26 4,32 4,24 4,26 

A 4,14 4,15 3,86 3,87 
B 4,32 4,37 4,33 4,31 
C 4,22 4,28 4,11 4,12 
D 4,17 4,26 4,14 4,09 

10. 
 
 
 
 E  4,30 4,26 4,01 4,21 

A 4,05 4,13 
B 4,26 4,31 
C 4,17 4,13 
D 4,16 4,22 

9. 
 
 
 
 E  4,26 4,34 

Iskolai 
átlag: 4,09 4,20 4,13 4,27 4,19 4,26 4,14 4,25 

 
 

Kitőnık száma 

A 2003/2004. tanévben 36 kitőnı volt. A legtöbb kitőnı a 10.D (6 fı) osztályban volt. A 
kitőnık számának folyamatos emelkedése figyelhetı meg. 

 
 2004/2005. 

tanév 
2005/2006. 

tanév 
2006/2007. 

tanév 
2007/2008. 

tanév 

9. évf. 5 7 15 7 

10.évf. 2 7 10 19 

11.évf. 13 5 9 12 

12.évf. 7 5 7 10 

Összesen: 27 24 41 48 

 
 

Hiányzások  
2002/03 - 2007/08. 

 2002/03. 2003/04. 2004/05. 2005/06. 2006/07. 2007/08. 

Hiányzási 
átlag (óra) 

75,81 69,30 68,12 64,1 62,6 72,31 

Igazolatlan 
órák 

száma 
642 557 668 351 388 309 

 



 94 

Nyelvvizsgák száma I. 

Örvendetes a nyelvvizsgák számának folyamatos emelkedése, egyre több tanuló két középfo-
kú nyelvvizsgát is szerez a gimnáziumban. 
 

 A B C D E Össz.: 

9. évf. 0 0 0 1 6 7 

10. évf. 2 7 4 3 13 29 

11. évf. 5 16 15 9 21 66 

12. évf. 8 25 27 30 47 137 

„C típusú” középfokú angol 164, német 40, 
francia 11, latin 1, egyéb: 7 

(felsı fok: angol 9, német 6, román 1) 
239 

 
A 12. évfolyamon (végzısök) 129 „C” típusú nyelvvizsga van , ez 106 tanulót érint (75,71%).  
25 tanulónak 2 nyelvvizsgája van. 
 

Tantárgy 
2000/ 

01. 
2001/ 

02. 
2002/ 

03. 
2003/ 

04. 
2004/ 

05. 
2005/ 

06. 
2006/ 

07. 
2007/ 

08. 
Angol 57 61 63 113 181 214 174 173 
Német 23 16 21 39 54 61 41 46 
Francia 2 1 2 - 2 13 13 11 
Egyéb 2 4 1 2 8 8 14 9 
Össz.: 84 82 87 154 243 296 242 239 

 
Érettségi eredmények (2008. május-június) 

Érettségi eredményünk évek óta lényegesen jobb, mint a megyei és az országos átlag. Örven-
detes a magas százalékos átlag is, ami meghatározó a továbbtanulás sze mpontjából. 

Az utóbbi évek érettségi eredményei 

Tanév 
Érettségi átlag 

(RFG) 

Országos 
érettségi 

átlag 

Kitőnık 
száma 
(RFG) 

1999/00. 4,10  21 

2000/01. 4,20  28 

2001/02. 4,22 3,44 19 

2002/03. 4,04 3,48 20 

2003/04. 4,28 3,52 32 

2004/05. 4,32 (75,36%) 3,66 33 

2005/06. 4,47(76,89%) 3,65 35 

2006/07. 4,40 (74,78%) 3,55 31 

2007/08. 4,55 (78,82%) 3,55 43 

 
 

ÉRETTSÉGIN KITŐNİ 

12. B osztály 8 fı 

12. C osztály 6 fı 

12. D osztály 16 fı 

12. E osztály 12 fı 
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Kiváló tanulóink 

Horváth János - emlékplakettel jutalmazott tanulóink 

1. Balogh Éva (1974/75) – 2. Orvos Hajnalka (1975/76) – 3. Kruchió Gábor (1976/77) – 4. 
Stuber Éva (1977/78) – 5. Kocziha Gabriella (1978/79) – 6. Ratkay Imola (1979/80) – 7. 
Csefkó Klára (1980/81) – 8. Herczeg Ildikó, 9. Klucsik Edit (1981/82) – 10. Ratkay Lilla 
(1982/83) – 11. Sindár Edit, 12. Farkas Zsolt (1983/84) – 13. Kiss Annamária (1985/86) – 
14. Rigó Éva, 15. Murányi Natália (1986/87) – 16. Sprıber Zoltán (1987/88) – 17. Seres 
Árpád (1988/89) – 18. Mekis Attila (1989/90) – 19. Sztán Evelyn, 20. Viczián Zsuzsanna 
(1991/92) – 21. Pálfi Gábor (1992/93) – 22. Bereczki Zsuzsánna (1993/94) – 23. Hugyecz 
Tünde (1994/95) – 24. Danczik Edit (1995/96) – 25. Mázor Melinda (1996/97) – 26. Borsi 
Éva Emıke, 27. Márkus Eszter (1997/98) – 28. Baur Edina (1998/1999) – 29. Dénes Attila 
(1999/2000) – 30. Jelenka József (2000/2001) – 31. Baur Eszter (2001/2002) – 32. Gedai 
Anita (2002/2003) – 33. Szakács Eszter (2003/2004) – 34. Csatlós Enikı (2004/2005) – 35. 
Pete Márton (2005/2006) – 36. Papp Ádám (2006/2007 – 37. Bencsik Márta (2007/2008) 

A Horváth János-emlékplakett néhány korábbi kitüntetettje 

Balogh Éva (1. Horváth János díj, 1975)  
Általános iskolai tanulmányaimat 1971-ben fejeztem be, a 
Békéscsabai 10. számú Általános Iskolában. Ezután felvételt nyertem 
a Rózsa Ferenc Gimnázium fizika-kémia tagozatos osztály fizika 
tagozatára. 1975-ben érettségiztem és a Budapesti Mőszaki Egyetem 
Építımérnöki Karára jelentkeztem, Vízépítımérnöki Szakra. 1980-
ban végeztem el az egyetemet és kaptam meg okleveles építımérnöki 
diplomámat. 1983-tól 1985-ig a Budapesti Mőszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki karán elvégeztem a Környezetvédelmi Szakmérnöki 
Szakot. 1985-ben kaptam meg második diplomámat, mint okleveles 
környezetvédelmi szakmérnök. 
1993-ban Zertifikat német nyelvvizsgát tettem a Goethe Intézetben, még ugyanebben az 
évben megszereztem az állami „C” típusú középfokú nyelvvizsgát is. 
1980 szeptemberében kezdtem el dolgozni Budapesten, a Fıvárosi Fürdıigazgatóságnál, 
jelenlegi munkahelyem jogelıdjénél. Jelenlegi munkahelyem a Budapest Gyógyfürdıi és Hé-
vizei Zrt, ahol az Energia- és Vízgazdálkodási Osztályt vezetem. 
 
Dr. Orvos Hajnalka (2. Horváth János díj, 1976)  
Békéscsabán a Rózsa Ferenc Gimnázium kémia tagozatának diákja 
voltam, s 1976-ban érettségiztem kitőnı eredménnyel. Ugyanebben 
az évben felvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi Karára, ahol 1982-ben „summa cum laude” 
minısítéssel végeztem. Az egyetem befejezése után a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikájának klinikai orvosa 
lettem. 1986-ban csecsemı és gyermekgyógyászatból szakvizsgát 
tettem, ezt követıen 1988-ban tanársegédnek neveztek ki. 1992-ben 
sikeresen szakvizsgáztam neonatológiából. 1992-ben egyetemet nem, 
de klinikát váltottam, és azóta a Szülészeti és Nıgyógyászati Klinikán 
dolgozom, kezdetben tanársegédként, késıbb osztályvezetı adjunktusként, majd egyetemi 
docensként. 2001-ben neonatológia szakterületen Ph.D. fokozatot szereztem. A gyógyító és 
oktató munkám mellett 2005-ben orvos-közgazdász, 2006-ban egészségügyi menedzsment 
szakértıi egyetemi diplomát szereztem. 
A gimnáziumban eltöltött négy év életem nagyon szép és meghatározó idıszaka volt. Ma is 
hálás szívvel gondolok kiváló tanáraimra, akiknek odaadó munkája olyan alapokat adott, 
melyek további tanulmányaim során is elkísértek. Mindig nosztalgiával gondolok osztálytársa-
imra, akikkel  mai szemmel nézve is irigylésre méltó baráti társaságot alkottunk.  
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Kruchió Gábor (3. Horváth János díj, 1977.)  
Miután a Békéscsabai 2.számú Általános Iskola ének-zene tagozatáról a 
Rózsa fizika tagozatára kerültem, a zenével való kapcsolatom nem 
szakadt meg. A kontinuitás a Sárhelyi család volt. Örök élmény marad 
Lenke néni (Sárhelyi Jenıné) és férje - Jenı bácsi - viszonya a zenéhez. 
Rajtuk keresztül vésıdhetett belém, hogy a logikai rendet és lelkünk 
gyakori rendezetlenségét a zene egyensúlyban képes tartani. 
A Rózsában a mi osztályunknak adatott meg, hogy Uhrin János tanár úr 
utolsó osztálya lehessünk és ezzel a mai napig tartó figyelmét megnyer-
jük és megtartsuk. Tıle tanultuk meg, hogy a szellem(esség)nek nem-
csak a matematikában van érvénye - állandó lebegést, a mindennapok 
fölé emelkedést nyer az, aki szabadjára engedi - legalább - fantáziáját. 
De a Rózsában fékezhetetlen jókedvő, eleinte 40, késıbb 39 fıs, ma már messze nem EU-
konform osztályunkat mások is okították. Így leltünk egymásra, ha rövid idıre is Tóthné Ibi 
nénivel, aki a "Világnézetünk alapjai"-ba csomagolta világnézetét, miszerint aki nem kételke-
dik és kérdez, az vagy hazudik vagy ..., na, hagyjuk. 
Helyszőke miatt a továbbiakban a teljesség igénye nélkül: Radványi tanár úrtól esendıséget, 
Kovács Géza tanár úrtól igazságos keménységet, Tomkáné Muci nénitıl a test szépségét, 
Dubsky Klári nénitıl következetességet, Hursán tanár úrtól mindennapi táplálékunk, a hu-
mort tanultuk meg. 
Gazdag munícióval vettem hát búcsút 1977-ben a Rózsának és kerültem a BME Villamos-
mérnöki Karára, ahol 1983-ban végeztem. Közel 10 évig a KFKI-ban az atomenergia prob-
lémáihoz kapcsolódó kutató-fejlesztı munkákban vettem részt, hogy utána a kezdıdö 90-es 
évek földmozgása engem is messzire hajítson. Farmakológia mőszerfejlesztés kitérıt követı-
en a távközlés szoftvervilágába kerültem. Jelenleg is egy ausztriai vállalkozás “senior” fejlesztı 
mérnöke vagyok: mobil szolgáltatóknak készítőnk szofver megoldásokat. 
 
Dr. Ratkay Imola (6. Horváth János díj, 1980)  
A békéscsabai 10. sz. Általános Iskola ének-zene, majd matematika 
tagozatáról kerültem a Rózsa Ferenc Gimnázium matematika-fizika, 
majd fizika-biológia fakultációs képzésére. Nemcsak a szakmai 
magasszintő képzésért, de az osztályunk kiemelkedı összetartásáért 
- amit az elkövetett diák-csínyek csak növeltek - vagyok hálás volt 
osztályfınökünknek Ardainé Kincses Mártának (fizika-kémia) és az 
egész tanári karunknak. Kovács Gyuláné Éva néni a „felelsz az 
egyesért“ elhíresült mondásával a történelmet „verte a fejünkbe“. A 
mindig mosolygós Balázs Gyuláné Kati néni a biológia, Hursán 
Györgyné Klári néni a földrajz, Király Jenıné Halina az angol és 
orosz, Végh Lászlóné Zsuzsa néni és Bai Éva a matematika, Palotás 
Ádám tanár úr a magyar nyelv  és irodalom, Rung Lászlóné a zene, 
Varga Géza a rajz és mőalkotások elemzése, Tomka Jánosné Muci néni a testnevelés rejtelme-
ibe vezetett be minket. Sárhelyi Jenı bácsi és felesége Lenke néni emlékezetes énekkari órái 
nyomán máig megmaradt zeneszeretetem. 
Mi is történt velem azóta? A Szegedi Általános Orvosi Karon végezve kerültem az SZTE 
Szemészeti Klinikára, ahol 1996-ig dolgoztam. Ösztöndíjasként megfordultam a Münsteri, 
Müncheni, Bécsi, Graci, Drezdai, San Diegói Szemészeti Klinikán, ahol a látásjavító lézeres 
szemsebészeti mőtétek fejlesztésében, valamint szemhéjplasztikák-könnycsatorna mőtétek 
elsajátításában vettem részt. 2001-ben szereztem PhD minısítést. Az egyetemi klinikák után 
magánklinikára kerültem, és 2004-ben alapítottunk is egyet férjemmel: Dr. Traub Alfréddal, a 
Dunakanyar Orvosi Centrumot (DOC) Szentendrén, majd az Aura International Klinikát a 
Margitszigeten, Budapesten. A magán szemészeti tevékenység mellett még jelenleg is végzek 
az öregszemőség (presbiopia) területén tudományos munkatársként kutatásokat 
(AMO/Intralase Corp., CA USA). 
Amire büszke vagyok: hogy sikerült több világszerte bevezett új lézeres mőtéti eljárás 
(IntraLasik, ICR) kifejlesztésében résztvennem; hogy a sok külföldi és hazai kongresszuson 
tartott elıadás, kurzus, valamint a nemzetközi tanácsokban való részvétel kapcsán nemzetközi 
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és hazai elismertséget szereztem; hogy szeretnek a betegek; és fıként nagyon büszke vagyok 
két gyermekemre: a 24 éves Frédire és a 20 éves Imolára. 
 
Ratkay Lilla (10. Horváth János díj, 1983)  
A békéscsabai 10. sz. Általános Iskola elvégzése után 1979-tıl 1983-ig 
voltam a Rózsa Ferenc Gimnázium tanulója. Az itt eltöltött évek 
biztos alapot jelentettek a továbbtanuláshoz. 1986-ban évfolyamelsı-
ként szereztem diplomát Budapesten, a Külkereskedelmi Fıiskola 
Külkereskedelmi Áruforgalmi Szakán. Ezután négy évig az IBUSZ 
Rendezvény Fıosztályán dolgoztam nemzetközi kongresszusok és 
sportversenyek szervezésén és lebonyolításán.  
1990-ben régi álmom vált valóra, amikor bekerültem a filmszakmába. 
Az elmúlt 15 évben a UIP-Duna Film marketing igazgatójaként több 
száz film magyarországi reklámkampányán dolgoztam – köztük olyan 
Oscar-díjas filmekén, mint a Schindler listája, a Forrest Gump, a Ryan közlegény megmenté-
se, a Keresztapa-trilógia, a Gladiátor – és olyan sikerfilmekén, mint a Jurassic Park, az Indiana 
Jones-filmek, a Shrek-filmek vagy az idei év nagy kedvence, a Mamma Mia! 
A szeptember végén rendezett 25 éves érettségi találkozónkon nagy öröm volt viszont látni 
osztályfınökünket, Medovarszki tanárnıt, Kruchió Gábor igazgató urat, Zsilinszky tanár urat 
és persze osztálytársaimat, az 1983-ban végzett IV.E-t. 
 
Dr. Sztán Evelyn (19/20. Horváth János díj, 1992.) 
Mezıberényben folytatott általános iskolai tanulmányaim után 1988-
1992 között a Rózsa Ferenc Gimnázium padjait koptattam. Az itt 
folytatott magas szintő oktatásnak és osztályfınökömnek, dr. 
Domokos Tamásnénak köszönhetıen 1992-ben felvételt nyertem az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1997-ben summa cum 
laude minısítéső diplomát szereztem. Egyetemi tanulmányaim 
befejezését követıen elıbb ügyvédjelöltként, majd 1999 óta ügyvédként 
tevékenykedem Budapesten. 
Tapasztalatból állíthatom tehát, és némi jogos elfogultsággal is, hogy a 
Rózsa Ferenc Gimnázium az az alma mater, amely kellı szigorral, de 
annál nagyobb tisztelettel fordul növendékei felé. Úgy követel, hogy elıbb sok-sok informá-
cióval látja el, teret adva a személyiség, a tehetség sokoldalú kibontakozásának. Aki tanulni 
akar és képes is rá, ebben a gimnáziumban jó otthonra lel. 
 
Borsi Éva Emıke (26. Horváth János díj, 1998.) 
1994-98 között voltam a Rózsa Ferenc Gimnázium diákja, mate-
matika tagozaton. Az itt eltöltött négy év alatt számos tanulmányi 
versenyen részt vettem, s legeredményesebben földrajzból szere-
peltem. Így 1998-ban ezen a területen, a Debreceni Egyetem 
geográfus szakán folytattam tanulmányaimat. 2003-ban végeztem 
terület- és településfejlesztı szakirányon, kitüntetéses diplomával, 
földrajzi angol-magyar szakfordító „B” szakkal. Ezzel párhuza-
mosan, 2001-ben elkezdtem a programtervezı matematikus sza-
kot is, szintén a Debreceni Egyetemen, és végül 2006-ban 
szereztem újabb - kitőnı minısítéső - diplomát. Közben 
demonstrátorként több féléven át gyakorlati órákat is vezettem. 
Jelenleg Budapesten egy nemzetközi szoftvercégnél dolgozom Java szoftverfejlesztıként. 
Tíz éves távlatból visszatekintve, a Rózsa számomra három meghatározó élménnyel bírt. 
Egyrészt itt tanultam meg „tanulni”, olyan mély alapossággal, amely szinte átlendített a ké-
sıbbi egyetemi éveken. Másrészt itt kezdtem el felnıtté, önállóvá válni, beleértve sajnos az 
elmúlással való elsı fájdalmas találkozást is. Harmadrészt pedig, egész életre szóló barátságo-
kat köthettem okos, érdekes és rendkívül értékes emberekkel, akikkel az érettségi óta bár csak 
ritkán hoz össze a sors, mindig úgy tudjuk folytatni a félbeszakadt beszélgetést, mintha csak 
épp tegnap találkoztunk volna. 
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Dr. Márkus Eszter (27. Horváth János díj, 1998.)  
Általános iskolai tanulmányaimat a békéscsabai 1. számú Általános 
Iskola angol tagozatán végeztem. 1994-98 között voltam a Rózsa Fe-
renc Gimnázium matematika tagozatos diákja. Bár leginkább matema-
tikából és kémiából versenyeztem (ma is sok szeretettel gondolok visz-
sza Stefanik Klára tanárnıre), végül mégis az ELTE jogi karára jelent-
keztem, ahol 2003-ban summa cum laude minısítéssel végeztem. 
Közben a mérlegképes könyvelıi képesítést is megszereztem. 
Az egyetem elvégzése után közel 3 évig ügyvédjelöltként dolgoztam, 
majd másfél évig a Legfelsıbb Bíróságon voltam tanácsjegyzı, késıbb 
titkár. Jelenleg a Fıvárosi Bíróság Felszámolási Csoportjában 
dolgozom titkárként, gazdasági ügyszakban dolgozó bíró szeretnék lenni. 
Az egyetem elvégzése óta Ph.D. hallgatóként részt veszek az Egyetemes Állam- és Jogtörté-
neti Tanszék munkájában, elıadásokat, szemináriumokat tartok, vizsgáztatok. Emellett részt 
veszek az ELTE és a Suffolk University közös szervezésében folyó 3 éves "The LL.M. in US 
Law for International Business Lawyers" képzésben, melyen várhatóan 2009-ben végzek. 
A gimis évek számomra nagyon szép idıszakot jelentettek. A Rózsa Ferenc Gimnázium 
megfelelı kereteket teremtett ahhoz, hogy megtaláljam az utamat, ugyanakkor tette mindezt 
drákói szigor nélkül. Volt osztálytársakkal találkozva gyakran felidézzük a régi "rózsás" han-
gulatot, és még ma is megborzongok, ha hallom a "Ha én rózsa volnék..." címő dalt...  
 
Baur Edina (28. Horváth János díj, 1999.)  
Miután 1991-99 közt a Rózsa Ferenc Gimnáziumban tanultam, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre (ma Budapesti 
Corvinus Egyetem) kerültem. Itt kiváló eredménnyel végeztem 
Marketing szakirányon. Párhuzamosan tagja voltam a Rajk László 
Szakkollégiumnak, ahol több elismerést kaptam, köztük a Kiváló 
Szakkollégista Díjat és a  Heller-díjat (amit a Kollégium évente 
maximum egy embernek szavaz meg, kiemelkedı szakmai 
munkájáért, és a kollégistákra gyakorolt hatásáért). 2005-ben 
megkaptam CEMS-diplomámat (Community of European 
Management Schools) egy helsinkii cserefélév és egy negyedéves 
prágai szakmai gyakorlat után.  
2005 óta a McKinsey&Company budapesti irodájában dolgozom stratégiai tanácsadóként, 
ahol többek közt bankoknak, légi társaságnak és távközlési cégeknek segítettem tevékenysé-
gük hatékonyabbá, eredményesebbé tételében, Budapesten, Bukarestben, Bécsben és Moszk-
vában. 2008 augusztusától – részben a McKinsey finanszírozásában – az INSEAD szingapúri 
kampuszában folytatom üzleti tanulmányaimat egy magasabb szinten. 
A Gimnáziumban töltött 8 év indított el ezen a pályán, amiért nagyon hálás vagyok. 
 
Dénes Attila (29. Horváth János díj, 2000.) 
Általános iskolai tanulmányaimat a békéscsabai Áchim L. András 
Általános Iskolában végeztem, 1996 és 2000 között tanultam a Rózsa 
Ferenc Gimnázium matematika tagozatán. A Rózsában lehetıségem 
volt, hogy a számomra legfontosabb matematika mellett kémiából, 
történelembıl és nyelvekbıl is versenyezzek. Érettségi után a Szegedi 
Tudományegyetem matematikus szakán folytattam tanulmányaimat, 
ahol 2005-ben végeztem kiváló minısítéssel, 2002-ben, 2003-ban és 
2004-ben Köztársasági Ösztöndíjat nyertem. Az egyetem után három 
évig a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének doktori iskolá-
jában tanultam Ph. D. hallgatóként, 2008 szeptemberétıl pedig a Bolyai Intézetben dolgozom 
mint tudományos segédmunkatárs.  
A Rózsa Ferenc Gimnáziumban eltöltött diákévekre, tanáraimra nagyon szívesen emlékszem 
vissza. 
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Baur Eszter (31. Horváth János díj, 2002.) 
Az 1-es számú Általános Iskola angol tagozatának elvégzése után 
1998 és 2002 között a Rózsa Ferenc Gimnázium matematika tago-
zatos osztályában tanultam. Ezután a Budapesti Corvinus 
Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol a gimnáziumból 
hozott alapoknak köszönhetıen továbbra is kiváló eredményeket 
értem el, 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben elnyertem a Köztársasági 
Ösztöndíjat, illetve 2005-ben megkaptam a GE Foundation Scholar 
Leaders Award ösztöndíjat is. A pénzügy szak biztosítási 
matematikus fıszakirányán kiváló minısítéssel szereztem meg 
diplomámat. Az egyetemi évek alatt fél évet tanultam Nagy-
Britanniában, a London School of Economics-on a CEMS (Community of European 
Management Schools) keretein belül. Ezek mellett egyetemista éveim során tagja voltam a 
Rajk László Szakkollégiumnak, mely szintén nagyban hozzájárult szakmai és egyéni fejlıdé-
semhez.  

Ma is köszönettel gondolok vissza a „Rózsára” és különösen Szabó Zsófia tanárnıre, aki 
maximalizmusra törekvésével és áldozatos munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
gimnáziumból kellıen mély alapokkal és sok sikerélménnyel kerülhettem ki.    

 

Gedai Anita (32. Horváth János díj, 2003.)  

Már általános iskolás koromban a kémia és a biológia szerelmese 
lettem, így hamar eldöntöttem, hogy a Rózsa Ferenc Gimnázium 
biológia tagozatára jelentkezem. A gimnáziumi évek alatt megerısö-
dött bennem a döntés helyessége. Egy odaadó, mindenben segítı 
kémia tanár, Pándy Margit tanárnı lelkesedésével jól fel tudtam 
készülni az országos versenyekre is. Biológiából szintén megfelelı 
tudásra tettem szert ahhoz, hogy biológus diplomám megszerzéséhez 
nem kellett nagy erıfeszítést kifejtenem az egyetemi évek alatt. De 
nemcsak a biológia órákon megszerzett tudást köszönhetem Dr. 
Zsilinszky Tibornak, hanem azt, hogy lelkesítı mondataival, a 
kölcsönös tisztelettel, pedagógiai tudásával felkészített a “nagybetős életre”. Úgy érzem, nem-
csak szakmailag, de emberileg is gazdagodtam a gimnáziumi négy év alatt.  

 

Pete Márton (37. Horváth János díj, 2006.)  

1987-ben születtem Békéscsabán, általános iskolai tanulmá-
nyaimat az 1-es számú (jelenleg Petıfi Utcai) Általános 
Iskolában végeztem. 2006-ban érettségiztem a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban, jelenleg Budapesten, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen folytatom tanulmányaimat. A gimná-
zium elsı eurofakt osztályában eltöltött négy év meghatáro-
zó szerepet játszott az életemben. Szeretettel gondolok 
vissza osztályomra, osztályfınökömre, kedves tanáraimra, 
többek között Vank Judit tanárnıre - aki hét sikeres föld-
rajzversenyre készített fel -, valamint Komáromi István tanár 
úrra, akinek óráin nemcsak mélyreható történelmi ismere-
tekkel, hanem egy számomra teljesen új szemléletmóddal is 
gazdagodtam. Nem feledkezhetem meg kiváló nyelvtaná-
raimról sem, akiknek magas szintő angol és francia nyelvtudásomat köszönhetem.  

Úgy érzem, a gimnázium minden tekintetben jó alapokat adott nekem. 
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Papp Ádám (38. Horváth János díj, 2007.)  
1988-ban születtem Békéscsabán, általános iskolai tanulmá-

nyaimat a 10-es Számú Általános Iskolában és a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnáziumban végeztem. 2007-ben érettségiz-
tem a Rózsa Ferenc Gimnáziumban. Jelenleg egyetemre járok 
Sewanee-ban, az USA Tennesse államában. Az egyetemünk 
gyönyörő természeti környezetben, közel 3000 hektárnyi 
területen található. Ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 
150. évfordulóját. Közel 2000 diák tanul itt. 

Amerikai egyetemi életem a Linda Klein Emlékösztöndíj 
(Linda Klein Memorial Scholarship) elnyerésével vált lehetıvé 
számomra, amelyet Pete István tanár úr ajánlott a 
figyelmembe. Az ösztöndíj négy évre szól, a bachelor képzés 
idıtartamára teljes körő támogatást biztosít. 

A Linda Klein Memorial Scholarship magyar származású 
alapítójának állít emléket, aki maga is a Sewanee egyetem diákja volt. Teljes vagyonát az ala-
pítványra hagyta, melyet jelenleg özvegy férje, Anthony Gooch, és Linda bátyja mőködtet. 

Az alapítvány pályázatán a 2006-2007-es tanévben érettségizı, kiemelkedı tanulmányi 
eredménnyel, vezetıi képességekkel és magas szintő angol nyelvtudással rendelkezı diákok 
vehettek részt. Bár sok esélyt nem láttam arra, hogy éppen nekem ítélnének oda egy ilyen 
jelentıs ösztöndíjat, úgy gondoltam megpróbálom, veszíteni valóm nincs. Tanulmányi ered-
ményem a gimnáziumi évek alatt végig jeles volt, 14 évesen középfokú, 15 évesen pedig felsı-
fokú Rigó utcai angol nyelvvizsgát tettem.  

Elıször egy elıszelekción kellett részt venni, innen bekerültem a négy legígéretesebb pályá-
zó közé, akik közül az ösztöndíjas kiválasztásáról az egyetem döntött. Éppen az emelt szintő 
történelem írásbeli érettségi vizsgáról értem haza, amikor megkaptam az örömteli hírt az 
ösztöndíj elnyerésérıl.  

A tanulás mellett énekelek az egyetemi kórusban és az egyetem csillagvizsgálójában vállal-
tam munkát. Teleszkópokat fókuszálok, kezelem a felszerelést, elıkészítem az eszközöket, 
segítek a professzornak, körbevezetem a vendégeket. Érdekes munka, sok ismeretre tettem 
már szert az égbolttal kapcsolatban. 

Nagyon sokat kellett olvasnom az elmúlt év alatt, több esszét írtam. Május közepére sikere-
sen letettem a vizsgáimat, úgy érzem, sikeresnek mondható az elsı évi teljesítményem.  

Örülök, hogy én lehetek az elsı, aki Klein-diákként kezdhette meg tanulmányait. Igyekszem 
megfelelni Linda emlékének, remélem ı is úgy érezné, hogy megfelelı helyre került a támoga-
tása. Köszönettel tartozom a családomnak, a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumnak, a 
Rózsa Ferenc Gimnáziumnak, a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek, a Gadara Háznak azért, 
hogy eljuthattam oda, ahová eljutottam. Köszönöm Békéscsaba város anyagi támogatását. 
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy méltó módon képviselhessem hazámat és szülıvá-
rosomat. 
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A 39. Horváth János - emlékplakett odaítélése 

Bencsik Márta 12. B (emelt szintő történelem) osztályos tanuló 
Bencsik Márta komoly gondolkodású, mély érzéső, példamutató 

magaviselető tanuló. Négy éven keresztül kitartó szorgalommal, 
állhatatosan, kiegyensúlyozottan végezte feladatát. Mindig számít-
hattunk felkészültségére, pontos munkájára.  

Az osztály életében is igyekezett egyéniségéhez mérten aktívan 
rész venni. Osztálytársai tisztelik nagy szorgalmáért és eredményei-
ért, odafigyelnek csendes, de határozott véleményére. Iskolája iránti 
elkötelezettségét és szeretetét mutatja, hogy rendezvényeinken 
mindig szívesen és önkéntesen vállalt feladatot és nyújtott segítsé-
get szüleivel együtt. 

Márta humán érdeklıdéső, különösen a történelem, a latin és az 
angol nyelv iránt vonzódik. Ezekbıl a tantárgyakból rendszeresen 
tantárgyi dicséretben részesült. Ugyanakkor a biológia tantárgyban 
is eredményes, hiszen többször kapott itt is dicséretet. Tanulmányi eredménye az elmúlt tan-
években 4.7 és 5 között volt. Angol és latin nyelvbıl középfokú nyelvvizsgát szerzett.  

A tanulmányi versenyeken latin nyelvbıl ért el szép eredményeket. 2006-ban az Ábel Jenı 
Országos Latin Versenyen – elsıfokú dicséretet kapott. 2007-ben kijutott a Cicero Nemzet-
közi Latin Versenyre, Rómába - a 14 fıs magyar csapat tagjaként -, ezzel is öregbítve orszá-
gunk, városunk és iskolánk hírnevét. 2007-ben az OKTV-n latin nyelvbıl 13. helyezést ért el. 

A fentiek alapján méltán lehetünk rá büszkék, így nem csoda, hogy a döntésre jogosultak 
szavazati alapján Bencsik Márta tanulónk nyerte el a 2008. évi a Horváth János Emlékplaket-
tet. 
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Gyóni Géza elékplakettel jutalmazott tanulóink 
1. Kittel Ágnes (1973/74) – 2. Hrabovszki Klára (1975/76) – 3. Lukovics Éva (1977/78) – 4. 
Vadai István (1978/79) – 5. Balog József (1979/80) – 6. Sztarenki Pál (1979/80) – 7. Kiss 
Attila (1987/88) – 8. Fabulya Andrea (1988/89) – 9. Banner Géza (1989/90) – 10. Debreceni 
Ilona (1990/91) – 11. Rémi Rita (1990/91) – 12. Zahorán Ágnes (1992/93) – 13. İszi Gitta 
(1992/93) - 14. Ács Ildikó (1993/94) – 15. Lengyel Réka (1997/98) – 16. Balogh Anikó 
(1998/99) – 17. Bozsár Stefánia (2001/02) – 18. Gudovics Éva (2002/03) – 19. Sajti Anikó 
(2004/05) – 20. Krizsán Andrea (2006/07) – 21. Kárpáti Noémi (2006/07) – 22. Czékus 
Andrea (2007/08)  

Gyóni Géza - emlékplakett 
Czékus Andrea 12. C osztályos tanuló  

Czékus Andrea nyitott, sokoldalú személyiség, emberi tulajdonságai 
példamutatóak. Kimagasló munkáját bizonyítja, hogy magyar nyelv és 
irodalomból négy éven keresztül csak jeles osztályzatot kapott. 
Rendszeres résztvevıje és díjazottja volt az iskolai szavaló- és a Kazin-
czy-versenyeknek, nyolc kiemelkedı versenyeredménnyel büsz-
kélkedhet. 

Kiemelkedı elıadói képességeit az iskola kulturális rendezvényein 
kamatoztatta, állandó szereplıje volt ezeknek az eseményeknek. Több-
ször vezetett mősort (Rózsa-hét, alapítványi bál), rendszeresen mondott 
verset (ünnepi megemlékezéseken, tanévnyitón, tanévzárón, ballagá-
son). (Az idén is.) Színház és irodalom iránti elkötelezettségét mutatja, 
hogy 2005 óta a Csabai Színistúdió tagja, a csoporttal szép sikereket ért 
el. 

A fenti indokok alapján adományozzuk Czékus Andreának a Gyóni Géza Emlékplakettet!  

� 

Iskolánk tantestülete és érettségizı diákjai az l966/67-es tanévben alapítványt létesítettek 
egykori tanítványunk, a tragikus sorsú költı: Gyóni Géza emlékére, halálának 50. évfordulója 
alkalmából.  

A ballagási ünnepélyen kiosztásra kerülı Gyóni Géza emlékplakett - Mladonyiczki Béla 
szobrászmővész alkotása - olyan végzıs tanuló munkájának erkölcsi elismerése, aki középis-
kolai tanulmányai során a legkiemelkedıbb teljesítményt nyújtotta magyar nyelv- és iroda-
lomból, illetve sikeresen szerepelt különbözı irodalmi jellegő versenyeken. Az elsı három 
plakettet Návai Anikó (l967), Hídvégi Éva (1968) és Szepesi Ildikó (1969) kapták. 

Gyóni Géza (Áchim Géza) a pestmegyei Gyón-ban született 1884. június 25-én. Alapfokú 
tanulmányait Szarvason és Békéscsabán végezte el. 1902-ben felvételt nyert a pozsonyi evan-
gélikus teológiára, azonban tanulmányait megszakította, és 1903-tól a Nyugatmagyarországi 
Híradó címő lap munkatársa lett. 1904-ben, öngyilkossági kísérlete után Gyónon nyert állást 
mint jegyzıgyakornok. 1906 és 1908 között Budapesten közigazgatási tanfolyamot végez, 
sikeres vizsgái után Alsódabason, a szolgabíróságnál gyakornok.  

Ezután azonban visszatért az újságíráshoz. 1910-tıl elıször a Soproni Napló, majd a 
szabadkai Bácskai Hírlap munkatársa volt. 1914-ben bevonult katonának. A világháború jeles 
katonaköltıje. A przemyśl-i orosz ostrom alatt írta leghíresebb versét, a "Csak egy éjszakára" 
kezdető költeményt. Krasznojarszk-ban halt meg 1917. június 25-én. 
 

Matuska - alapítványi támogatásban részesült tanulóink 

Gyulafalvi Enikı (1997) - Hangyál Gabriella (1999) - Kopcsa Márta, Pataki Tibor (2000) - 
Hangyál Gabriella (2000) - Szelezsán Anikó (2001) - Pataki Tibor (2001) - Báthori Károly 
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(2004) - Hrabovszki Szabina (2004) - Kovács Csilla, Gál Éva, Szappanos Péter (2005) - Buvár 
Mónika (2005) - Kurucz Andrea (2006) - Károly Tímea (2007) – Vincze Nikolett (2008)  

Balog Miklós díj-ban részesült tanulóink 

Kiss Éva (1998/1999) - Megyeri Valéria (1998/1999) - Kovács Roland .(1999/2000) - Szabó 
Adrienn (1999/2000) - Enyedi Gábor (2000/2001) - Orosi Norbert (2001/2002) - Fehér-
templomi Katalin (2002/2003) - Susánszki Péter (2003/2004) - Gurzó Lilla (2004/2005) - 
Szpisjak László (2005/2006) - Bogár Péter (2006/2007) 
 

Balog Miklós - díj 

Balog Anna Ágnes 12.D osztályos tanuló 
Balog Anna Ágnes tanárai és diáktársai véleménye szerint 

intelligens, ambiciózus, szorgalmas diák, aki elsısorban 
matematikából és fizikából ért el kiemelkedı eredményeket, de a 
többi tantárgyból is jeles osztályzatai voltak. Magatartása, emberi 
tulajdonságai példamutatóak, mindig lehetett számítani segítségére. 
A négy év során minden évet kitőnı tanulmányi eredménnyel zárt, 
több tantárgyi dicsérettel. Informatikából megszerezte az ECDL – 
bizonyítványt, angol nyelvbıl pedig a középfokú C típusú nyelvvizs-
gát. 

A Rózsa Ferenc Gimnáziumot az országos és megyei versenyeken 
rendszeresen és eredményesen képviselte. Versenyeredményei közül 
a legkiemelkedıbbek a Bay Zoltán Fizika Emlékversenyen, a 
Szıkefalvi Nagy Gyula Matematikai Emlékversenyen, a Békés megye Agya Tanulmányi Ver-
senyen, a Kenguru Matematika Versenyen (Gimnázium, Békés megye), a  Gordiusz Matema-
tika Tesztversenyen (Gimnázium, Országos Döntı), a Hajnal Imre Matematika Tesztverse-
nyen, a SZTE Bolyai Intézet középiskolásoknak kiírt pályázatán, az OKTV fizika II. kategó-
ria, illetve matematika 2. fordulójában,  valamint a Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó 
Versenyen elért eredményei. 

Mindezek alapján, a döntésre jogosultak szavazati alapján, Balog Anna Ágnes nyerte el a 
2008. évi Balog Miklós - díjat. 

 

Az Iskola Díszpolgára - közösségi munkáért odaítélt - díj 

Fésüs Norbert 12.D osztályos tanuló 
Fésüs Norbert négy évig volt meghatározó tagja az iskola 

közösségi életének. Kevés olyan program említhetı, ahol 
szervezıként vagy segítıként ne lett volna jelen, akár iskolai, akár 
városi rendezvényrıl volt szó. Intelligens, megbízható tanuló, aki az 
elvállalt feladatait mindig precízen, pontosan teljesítette. A 
gimnázium tanulói és tanárai bármikor számíthattak rá és munkájára. 

Norbert két évig vezette sikeresen a diákönkormányzatot. 
Személyisége alkalmassá teszi ıt vezetıi feladatok végzésére, 
diáktársai hallgatnak rá, figyelembe veszik véleményét. Rendszeresen 
segített a nyílt napokon, tanári konferenciákon, képviselte a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumot városi rendezvényeken, fórumokon. Ezen 
kívül stábtag illetve kampányfınök, majd zsőritag volt a 
Garabonciás Napokon. Kampányfınökként az iskolai stáb élén a dobogós helyhez segítette 
iskoláját. Tevékenyen részt vett diákfórumok, gólyatáborok szervezésében és lebonyolításá-
ban, illetve a 24 órás kosárlabda szervezésében. 

Mindezek alapján bizonyult Fésüs Norbert méltónak Az iskola díszpolgára közösségi díjra. 
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ISKOLÁNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN 

Andrássyként virágoznak 
A Rózsa neve nem tőnik el teljesen, a lelkekben megmarad 
 
Kicserélték a névtáblát a békéscsabai „Rózsa” homlokzatán, és az új név olvasható: 

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. Komáromi István igazgató elmondta, szívében 
lelkében ı is rózsás marad, de a józan esze azt mondatja: ez méltóbb elnevezés. 

Érzelmi viharokat kavart a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium névváltoztatása. Ezt az 
iskola fenntartója, a csabai közgyőlés kezdeményezte és szavazta meg, bár a diákok és a szü-
lık többsége a régi nevet hagyta volna meg. Olyan hírek is szárnyra keltek, hogy az intézmény 
igazgatója, Komáromi István szorgalmazta a névcserét. 

- Sem én, sem az iskolavezetés nem kezdeményezte a névváltoztatást – hangsúlyozta az 
igazgató. – Jól bejáratott névrıl volt szó, és éppen egy esztendeje lett új nevünk, amikor integ-
rálódott az intézménybe a szomszédos Deák Ferenc Középiskolai Kollégium. A Rózsa Fe-
renc Gimnázium és Kollégium „egy évet élt.” 

Többek szerint ekkor lehetett volna kevésbé viharosan meglépni a névcserét, az önkor-
mányzatnak volt is ilyen szándéka, de aztán idılegesen visszavonulót fújtak. Úgy tudjuk, a 
beérkezı tiltakozások miatt került le a névcsere a napirendrıl. Nem sokáig, hiszen ez év tava-
szán újra elıvették a témát. Kikérték a békéscsabai helytörténeti kollégium véleményét is, ık 
elıször a régi név mellett voksoltak, aztán a Rózsa Gimnázium és Kollégium elnevezésre 
tettek javaslatot. Ekkor viszont már az Andrássy Gyula név keringett a képviselık között a 
leginkább esélyesként. A Rózsában a dolgozói kollektíva titkos szavazáson 51:25 arányban az 
Andrássy mellett voksolt a Rózsa helyett. 

– 1970 óta rózsás vagyok, itt tanultam, itt tanítottam, és 1992-97 között voltam már igazga-
tó is. Szívemben-lelkemben örökké rózsás maradok, de a józan eszem azt mondatja, meg 
kellett lépni a névváltoztatást. Ezt egyébként már az 1992-es igazgatói pályázatomban is leír-
tam. 

Komáromi István kiemelte: történelemtanárként is úgy gondolja, Rózsa Ferenc személye, 
életútja, ideái nem alkalmasak arra, hogy a személyére iskolai identitás épüljön, mint ahogy 
nem is épült soha. Kommunista újságíró volt, aki nem a demokráciáért, hanem illegalitásban a 
kommunista diktatúra bevezetéséért harcolt. Ezzel szemben Andrássy Gyula a magyar törté-
nelem kimagasló alakja, az ország javára fordította miniszterelnökként és a Monarchia kül-
ügyminisztereként is az energiáit. Olyan személyiség volt, aki a jövıben sem lehet 
aktuálpolitikai csatározások célpontja. 

- A Rózsa név természetesen nem tőnik el az iskolából – közölte az igazgató. – Az elsı 
emeleti aulában intézménytörténeti állandó kiállítást rendezünk be, Rózsa-Ablak néven jelenik 
meg az iskolaújság és a Rózsa-fesztivál is megmarad. Mindaddig, amíg a diákok másként nem 
döntenek. 

Az iskola korábbi névadói sem kötıdtek Csabához 
Többen azt szerették volna, ha Békéscsabához, a megyéhez kötıdı emberrıl nevezik el az 

iskolát. Komáromi István leszögezte, hogy az intézmény korábbi névadói – Habsburg Rudolf, 
Lorántffy Zsuzsanna, Rózsa Ferenc – sem kötıdtek a városhoz, a megyéhez. Az Andrássy 
Gyula elnevezést erısítette, hogy az iskola az Andrássy úton található, illetve ilyen nevő gim-
názium nincsen az országban. Az igazgató kérdésünkre elmondta, hogy véleménye szerint az 
iskola elismertségét, népszerőségét a névcsere nem befolyásolja. 

Nyemcsok László (Békés Megyei Hírlap – 2008. szeptember 4., csütörtök) 
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Kolbászevı öregrózsás 

A kondorosi kolbászt és a csabai Rózsát nagyon szerettem. Fordítva is lehetett volna, hi-
szen ismertem Kondoroson egy Rózsát, Csabán pedig ettem jó kolbászt. Így alakult. A 
kondorosi kolbász egyébként ugyanúgy készül, mint a csabai: só, kömény, pirospaprika, fok-
hagyma és semmi más főszer. Ugyanilyen a tótkomlósi, a szarvasi és a kétsopronyi kolbász is. 
Emlékszem, a kondorosi disznótorokban az öregek órákat vitatkoztak: 18 vagy 22 deka sót 
tegyenek 10 kiló húshoz. Volt erre idı, ugyanis több napig tartott a disznótor. 

A Rózsára rátérve, a csabai gimnázium számomra szentély volt. Négy évig jártam oda, de a 
névadóról, Rózsa Ferencrıl alig tudtam valamit. Rózsás voltam Ferenc nélkül, az is marad-
tam. Most az osztályunk a huszonötéves érettségi találkozóra készül. Andrássy Gyula neve 
szóba se került köztünk, pedig immáron ı a névadó. Mi andrássysok soha nem leszünk, ma-
radunk rózsások. Hasonlóan ahhoz a tízezer öregdiákhoz, akik több, mint fél évszázad alatt 
elvégezték a Rózsa Ferenc Gimnáziumot.  

Elfogadom ugyanakkor azokat az érveket, amelyek Andrássy Gyula mellett szólnak Rózsa 
Ferenccel szemben. Ha már az Andrássy úton van az iskola, legyen Andrássy-gimnázium, úgy 
sincs máshol az országban ilyen nevő középiskola. 

Andrássy többet tett az országért, mint Rózsa Ferenc. Ha például a dualizmus korában lét-
rehozott középületeket kiemelnénk több városunkból, alig maradna valami. 

A Csabai Kolbász tegnap újra befutó lett, Rózsát Andrássy váltotta. A kondorosi kolbász és 
a rózsás diákévek a múltat jelentik. Én már megemésztettem: ha jön egy hasonló vagy jobb, 
hát legyen. Ettıl az emlékeim nem lesznek kevesebbek. 

Nyemcsok László (Békés Megyei Hírlap – 2008. szeptember 4., csütörtök) 

 

 
  
 


