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Milyen emlékeid vannak az iskoláról? 

Talán a legmeghatározóbb élményeimet a sok fellépésnek köszönhetem. Örömmel gondolok 

vissza arra, amikor a drámaterem közepén ülünk 20-an, némán, várva a múzsákra, több percen 

keresztül… Aztán meghallunk egy kacajt, valaki mond akár csak két szót, amire eleinte 

fintorgunk. Utána arra alapozott másik hármat, majd négyet… Végül mindenkinek elindul a 

képzelő ereje, és csak sistereg írónk keze között a toll (ámbár, képtelenség leírni azt a sok 

ötletet). Aztán sok munka, nehézség (és persze Márta néni fájó feje után), ott a kész mű, ami 

örömmel tölt el mindenkit (de főképp minket). Ezután mondhatnánk, hogy a könnyebbik fele 

jön, de aki már lépett fel, tudja, nem is olyan egyszerű kiállni a színpadra, a fények elé, az 

érdeklődő szemek elé. Ám mielőtt odaérnénk, egy felejthetetlen utazás vár mindenkire, a 

„Buli buszban”! Ma is hangosan felnevetek, ha eszembe jut egy-egy mondat/ kép. Aztán 

megérkezünk. Ott vagyunk, a színpad mögött, tele feszültséggel, izgalommal és 

kíváncsisággal. Végül kilépünk egyszerre a függöny mögül, átadva magunkat a játéknak, 

elfelejtve teret, időt, egy olyan világba kerülve, melyben csak mi vagyunk és senki más. 

 

Szerettél ide járni? 

Nem kérdés! Minden nap örömmel mentem be. Többször megesett, hogy fájó hassal, 

hányingerrel, betegesen keltem… Ilyenkor elhangzott a kérdés: „Itthon maradsz, kipihened 

magad?”. Erre én már kaptam is a táskám, és hirtelen minden nyavalyám megszűnt, mert 

éppen aznap volt valami, amiért érdemesnek gondoltam bemenni. Másrészt nagyon szerettem, 

hogy mindig volt valami program, koncert, amire a legnagyobb örömmel jártam. Büszkén 

jelentem ki, ha kérdik, hogy én a Tinódis voltam.   

 

Melyik tanszakra jártál? 

 Beiratkozás alapján jártam citerára, néptáncra, drámára, szintetizátorra, de „nem álltam az 

egy helyet”. A lehető legtöbbet kipróbáltam. Ha volt szabad délutánom, elengedtek kerámiára, 

rajzra, szolfézsra…, ahol szívesen fogadtak. 

 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

 Nem volt kedvenc tanárom. Mindenkiben volt valami, amit szerettem. Engedtek 

önmagamnak lenni, és segítettek megismernem magam. Akárhova bementem, bármely 

tanszakra csak vendégként, nem küldtek el, hanem örömmel fogadtak. Ha valamilyen 

gondolatom volt, nem elnyomták és rám erőltettek olyanokat, melyek nem az enyémek, 

hanem segítettek, hogy tovább gondoljam a saját agyam, érzésem, képességem, akaratom 



szerint. A Tinódis tanárok nagy részét nem csak tanítónak nézem, hanem nevelőknek, akire 

felnéz a diák, akik jó példát mutatnak nekünk, megtanítanak az életben való eligazodásban, és 

nem csak könyveket pakolnak kupacokban belénk. 

 

Mit üzensz a mai gyerekeknek? 

Azt, hogy élvezzétek, amíg ott vagytok!  Nekem is sok osztálytársam volt, akik már rég azt 

akarták, hogy vége legyen, hogy kerüljenek el gimnáziumba, mert úgy gondolták, „jó lesz 

messze menni”. (Talán hárman voltunk, akik tényleg messze mentünk.) De azt kell mondjam, 

nem jó messze lenni. Nagyon hiányzik az a 8 év, amit ott töltöttem, és az a sok barát. Ugyan 

tudom, sokszor már úgy vagytok, nem érdekel titeket semmi. Hogy csak azt szeretnétek, hogy 

vége legyen a napnak. Ám mégis milyen szép, mikor a nap egy jó röpivel, kosárral, focival 

zárul (És hogy sokszor tanulás nélkül megvan a jó jegy. - Ezt most felejtsétek el, nem én 

mondtam „mindennek az alapja a tanulás, nehogy eltunyuljatok, most kell megtanulni 

tanulni...!”) 

 

Megérte a kitartás? 

Mivel azt folytathatom, amit ott elkezdtem, megérte, de még sokáig ki kell tartsak, hogy a 

végére érjek. 

 

Milyen sikereket értél el? 

Néptáncot folytathatom Budapesten, egy nagynevű együttesben. Elismernek a jelenlegi 

tevékenységeimben, melyet a Tinódiban szerzett tapasztalatok alapján nyújtok. 

 

Hogyan élsz, mik a terveid a jövőben? 

Folytatni, amit a Tinódiban elkezdtem (színházzal, zenével való foglalkozás.) 
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