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Minden hónap első csütör-
tökén 17 és 19 óra között a 

Polgárok Házában.

Koncz Zsuzsa dala, A Kárpá
thyék lánya ihlette a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium diákjai által 
előadott ünnepi színdarab tör
ténetét, amit múlt pénteken 
kétszer is bemutattak a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
Kora délelőtt az alsóbb évfo
lyamok tanulóival, délben a 
„nagyokkal” telt meg a színház
terem, és a huszonöt diák elő

adása mindkét alkalommal osz
tatlan sikert aratott. Ez egyálta
lán nem a véletlen mûve volt, 
ugyanis egyrészt megkapó volt 
maga a darab, amely Kárpáthyék 
lányának történetét mesélte el, a 
fiatalok számára is érzékletessé 
téve az ötvenes évek diktatúrá
ját, a forradalom tragédiáját, a 
kétségbeesést, a disszidálás és 
az új hazában való berendezke

dés viszontagságait. Másrészt a 
nagyon jól eltalált zenei beté
tek, a lenyûgöző vetített háttér 
– jórészt korabeli filmfelvételek, 
fotográfiák – nemcsak emelték 
a különleges előadás színvo
nalát, de segítették az átélést 
is. Harmadszor – de egyáltalán 
nem utolsó sorban – a darab 
sikere a fiatalok remek játé
kának köszönhető, és termé
szetesen a felkészítő tanárnak, 
Benczéné Dizseri Mártának, aki 
több mint húsz éve vezeti az 
iskola diákszínpadát és koordi
nálja az ünnepi mûsorokat.

– Az ötlet, hogy Koncz Zsuzsa 
dalára írjunk egy darabot, tőlem 
származik, de a megírásban 
segítettek a kollégák is, hiszen 
az volt a cél, hogy történel
mi szempontból hiteles legyen 
a történet. A darabot a diákok 
is alakították a próbák során, 
ők is részesei voltak az alko
tói folyamatnak. A hangosítás, 
a háttér is a diákok munkája 
– fûzte hozzá a magyarnémet 
szakos tanár, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: a felkészülést 
az ötvenes évekről és az 1956os 

Október 23-án délután az ’56-osok terén tartott megemlékezést a Pofosz Érdi Szervezete és a Fidesz nõi tago-
zata. Az egybegyûlteket dr. Buttingerné Júlia, az Érdi Fidesz Nõi Tagozatának vezetõje köszöntötte, majd T. 
Mészáros András polgármester mondott ünnepi beszédet. Közremûködött Joó László színmûvész és a Szirmok 
Városi Pedagógus Nõi Kar.

Különleges színdarabbal emlékeztek a gimnazisták

Harminchárom stefánia 
Egyedülálló mûsorral készültek a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói az ’56-os 
iskolai megemlékezésre: Koncz Zsuzsa dalát, A Kárpáthyék lányát dolgozták fel 
színdarab formájában, zenei betétekkel és különleges, vetített háttérrel. Pedig a 
megkapó darab elõadói és nézõi, azaz a mai gimnazisták jó része számára ’56 
már távoli múlt, nem pedig élõ történelem – hiányoznak a nagyszülõk történetei, a 
családi beszélgetések. Pedig igény lenne rá.

Emlékünnepség a Hármas keresztnél

eseményekről szóló beszélge
téssel kezdték, ugyanis a diá
kok többsége számára ez az 
időszak a távolabbi múlt része, 
nem pedig a szüleik, nagyszü
leik által átadott emlékekből, 
történetekből táplálkozó, élő 
történelem.

– A kilencvenes évek elején a 
gimnazisták még értették ezt a 
korszakot, a mai diákok viszont 
már nem; ők sokkal távolabb 
vannak tőle, hiszen már a rend
szerváltozás után születtek – 
magyarázta Horváth Kinga föld
rajz, történelem szakos tanár. 
– Ezeknek a fiataloknak a szülei 
még nem éltek a forradalom 
idején, legfeljebb a nagyszüleik 
mesélhetnek, de ez sem minden 
családban jellemző – jegyezte 
meg a tanárnő. 

Pedig láthatóan nem az érdek
lődés hiányzik. A megkérdezett 
gimnazisták – ahogy elmondták 
– szívesen hallgatnak (hallgat
nának) korabeli történeteket 
azoktól, akik átélték az ötvenes 
éveket. 

– Az utcán gyakran látok 
egy idős embert, díszes kato
nai ruhában, a karján ’56os 
szalaggal. Többször gondoltam 
már rá, hogy odamegyek hozzá, 
és megkérem, meséljen nekem 
arról a korról – mondta az egyik 
fiatal lány a mûvelődési központ 

aulájában, még a darab előtt. Az 
előadást látva, talán oda is lép a 
forradalom idős tanújához, ha 
ismét találkoznak az utcán. 

Hogy ez a nemzedék mennyit 
vesz át, ért meg és ad tovább 
utódainak a több mint ötven 
éve történtekből, a mai felnőtt 
generáción múlik. Ha vannak 
olyan tanárok, nagyszülők, 

mesélő kedvû idős emberek, 
akik továbbadják és személyes 
történeteken keresztül érthe
tővé teszik ezt a kort a mai 
fiataloknak, ’56 sem egy rég
múltbeli esemény lesz, hanem 
mai életünket alakító valóság. 
Ebben segített A Kárpáthyék 
lánya is.

 Ádám Katalin
Vetített háttérképek tették még különlegesebbé a gimnazisták elõadását. Vajon a mai diákok tudják-e még, kiket 
ábrázolnak a korabeli felvételek?
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Korhû díszletek és párbeszédek jellemezték a fiatalok által elõadott darabot

Vissza az ötvenes évek iskolapadjába…

Pillanatképek a központi ünnepségrõl

A társadalmi szervezetek képviselõi is elhelyezték 
koszorúikat 

A Thalia Ördögei Színtársulat fiataljai mûsoruk 
keretében gyertyagyújtással emlékeztek ’56 áldozataira
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Szvorák Katalin az 1956 Aki magyar… címû rock-
operából adott elõ egy részletet

Koszorúztak fiatalok és idõsek, pártok és egyesüle-
tek, az intézmények képviselõi és magánemberek


