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Mikor és miért döntött úgy, hogy a német 
nyelv tanításával akar foglalkozni? 
A gimnázium utolsó évében döntöttem így. A 
családban több tanár is volt, van, így ez 
példaként szolgált előttem.  
 
Mi volt a kedvenc tantárgya? 
Szerettem a reál tárgyakat, a matematikát, és a 
fizikának bizonyos területeit. A gimnáziumban 
angolt és oroszt tanultam, a németet pedig 5. 
osztálytól kezdve, magántanárnál.  
 
Mi volt a legjobb élménye a középiskolából, 

amire szívesen emlékszik vissza?  
Szerettem az osztálykirándulásokat, de nem volt különösebben jó 
osztályközösségünk. Utolsó évben néha péntekenként elmentünk páran 
billiárdozni, meg voltam néhány jó házibulin. 
 
Van olyan élménye a saját osztályával /12.D, a szerk./, melyet sosem fog 
elfelejteni? 
Tetszett kilencedikes korotokban az  a vicces darab, amit színre vittetek a TÖF-
ön. Tizenegyedikben osztálykiránduláson jókat nevettünk, amikor a 
királyválasztáshoz vettek fel néhány jelenetet a fiúk. Az utolsó év sok 
meglepetéssel szolgált, nagyon jó volt a királyválasztás, és a szalagavatón 
meghatódva néztem, hogy milyen ügyesek vagytok. 
 
Volt már Németországban? Ha igen, mely területein? Milyen 
nevezetességeket nézett meg? 
Már gyerekkoromban, a 80-as évek közepén eljutottam Ausztriába és 
Németországba. Abban az időben minden évben ki tudtunk utazni a családdal, 
ami nagy szó volt akkoriban. Kufsteinben és Münchenben volt a bázis. 
Kufsteinben egy ismerős családnál laktunk, Münchenben pedig édesanyám 
unokatestvérénél. Így a Dél-Bajor és Észak-Tiroli vidékeket elég jól ismerem. 
Míg Kufsteinbe értünk, addig több helyen is megszálltunk. Volt, hogy délről, a 



Großglockneren keresztül mentünk, volt, hogy Bécs felé mentünk, és útközben 
megnéztük a Melki apátságot. Édesanyám az utak előtt hetekig készült, így 
nagyon tartalmasan töltöttünk az időt. Sok várat és múzeumot néztünk meg. 
Nagyon jól megtalálta a kultúra és a kirándulás közötti egyensúlyt.  
Németországban Münchenen kívül Augsburg, Nürnberg, Passau ismerős, 
valamint Chiemsee-t is ajánlom a Németországba látogatóknak. 
 
Mi a kedvenc színe? 
Szeretek fehér blúzban járni, mert ahhoz mindent fel lehet venni. Igazából 
évszaktól is függ, hogy milyen színt választ az ember. Nyáron jól állnak az 
erősebb színek, a türkiz, vagy a ciklámen. Télen inkább a meleg színeket 
kedvelem, a fáradt rózsaszínt, barnát. Az utóbbi időben szeretem a sötétkéket is, 
fehérrel az örök klasszikus.  
 
Milyen zenéket szeret hallgatni? Van kedvenc zenekara? 
A zene mindig nagyon fontos volt az életemben. Már 10 éves koromtól kezdve a 
székesfehérvári Hermann László Zeneiskolába jártam. 8 évig klarinétoztam, 
majd 20 évesen elkezdtem fuvolázni. A zeneiskola fúvószenekarában is 
játszottam 10 évet, 15 éves koromtól kezdve. A zenekar akkor indult: nagyon jó 
élmények fűznek hozzá. Zeneiskolába járni egy külön életforma volt. Minden 
évben jártunk külföldön: Ausztria, Olaszország, Németország, Belgium, 
Csehország és Anglia. Ezek voltak a legemlékezetesebb utak. A koncertek 
mellett mindig volt idő egy kis lazításra is, máig tartó barátságok szövődtek ott. 
A mai napig van Filharmónia bérletem a színházba, a klasszikus zene teljesen 
kikapcsol. 
 
Van egy 10 évvel idősebb bátyám, így kezdetben az ő zenei ízlése volt hatással 
rám. Deep Purple, Uriah Heep, Judast Priest szólt otthon, aztán később már a 
finomabb zenék mentek, mint a Pink Floyd, vagy a Dire Straits. 15-16 éves 
voltam, amikor  elkezdtem felfedezni, hogy egy-egy zene mekkora hatással van 
rám. Az első együttes, amiért igazán rajongtam, az a The Doors volt. Ebben az 
időben hallgattam meg az első U2 lemezt is. A zenekar azóta is nagy kedvenc.  
A magyar zenekarok közül a Hobo Blues Band a favorit. Érdemes odafigyelni 
arra, amit Hobo mond. Nagyon sok koncertjén és verses estjén ott voltam. A 
Quimbyt is szeretem, de Ghymes és a Csík zenekar koncertjeire is szívesen 
járok. Az élő zene élménye igazi feltöltődés számomra.  
 
 
Van kedvenc költője? Ha igen, ki ő, és miért szereti? 
József Attila, François Villon és Faludy György trióját említeném. Nehéz 
megmondani, hogy az ember miért szeret egy verset vagy költőt. Hangulattól is 
függ, hogy éppen melyik költő kötetét veszi kézbe az ember. Álságos lenne azt 
mondani, hogy József Attilát bármikor olvasnám.  



Sajnos a verselemzéseket a gimnáziumban még nem szerettem, a versek 
értelmezésére én később értem meg.  
 
Van kedvenc könyve, melyet 
bárhol, bármikor, újra és újra 
elolvasna? 
Nem sok könyv volt, amit többször 
elolvastam, de néhány nagyon 
magával ragadott. Az egyik ilyen 
Piers Paul Read „Életben maradtak” 
c. könyve. Ez egy megtörtént 
eseményt dolgoz fel, nagyon megrázó 
könyv, nem ajánlom mindenkinek. 
Ezt nem hiszem, hogy harmadszor is 
elolvasnám. Lorenzo Carcaterra 
„Pokoli lecke” című könyve is nagy 
hatással volt rám, ebből is készült 
film, épp úgy, mint az előbb 
említettből. Ken Follett „A 
Katedrális” c. művét viszont 
mindenkinek ajánlom. Nagyon 
részletesen mutatja be a középkori 
katedrálisok építését, remek 
történelmi háttérrel. Könyveihez 
mindig komoly munkát folytat 
múzeumokban, levéltárakban, ezért 
nagyon hiteles képet ad az akkori 
életről. Az utóbbi években sok történelmi regényt olvastam, ezeket nagyon 
szeretem. Főleg a középkor érdekel. 
Végezetül: Mi az élet értelme? 
Találjuk meg magunkban az értékeket, az egyensúlyt és a harmóniát, és ezt 
próbáljuk mások felé is közvetíteni. 
 
Mit kíván az osztályának a továbbiakban? 
Elsőként azt kívánom, hogy mindenki sikeres érettségi vizsgát tegyen, és jó 
érzéssel fejezze be az évet. Hogy úgy érezze, mindent megtett a jó eredmény 
érdekében. 
Kívánom, hogy mindenki érje el az általa kitűzött célokat, találjon örömet az 
életben, mind a munka, mind a magánélet területén. 
 
Köszönöm! 
 
/Magyar Attila, 12.D/ 


