
 

Októberi ünnepség a Zrínyi Miklós gimnáziumban 

 

A Zrínyi Miklós gimnázium 11. A osztályos tanulói az 1956-os forradalom 

által megihletődve, rendezett egy színpadi előadást az iskola diákjai és 

tanárai számára. 

Ma már hagyománnyá vált, hogy minden jeles ünnep alkalmával a 11. és a 

12. évfolyamos diákok, a magyar kultúra és hagyományait őrizve előadást 

rendeznek. Az iskolánk nagy figyelmet szentel a kultúra ápolására, mivel 

így a tanulók megtanulják tisztelni a múltat. 

 

 
 

 

Az idei tanévben az első előadás témája az 1956. október 23.-i forradalom volt. Nem volt 

könnyű dolguk a diákoknak, mivel egy érzékeny és fontos témát kellett feszegetniük. Az 

előadást látva nehéz volt elhinni, hogy a színészek valójában amatőrök voltak, mert oly nagy 

profizmussal adták elő. 

Az interjú vendégeim a 11. A osztályos Erdős Anna és Hujber Sándor. Velük fogunk most 

beszélgetni, hogy betekintést nyerhessünk a kulisszák mögé.    

 



 

Először is gratulálni 

szeretnék a csodálatos 

produkcióhoz! 

Szerintetek, hogy sikerült 

az előadás? Azt sikerült 

elérnetek, amire 

számítottatok?  

A: Köszönjük szépen! 

Nagyon elégedettek 

vagyunk, mivel rengeteg 

pozitív visszajelzést 

kaptunk a tanároktól és a 

diákoktól egyaránt. 

Szerintem ennél 

boldogabbak nem is 

lehetnénk. 

 

Korábban rendeztetek- e 

már iskolai előadást vagy 

teljesen új volt ez az 

egész?  

S: Hát nem igazán volt 

tapasztalatunk, ezért az 

osztálynak elég nagy 

kihívást jelentett. 

A: Viszont az osztályban 

azért voltak, akik még az 

általános iskolában 

szerepeltek hasonló 

előadásban és innen 

próbáltunk ihletet 

meríteni. 

 

Miért éppen az októberi 

ünnepséget 

választottátok?  

A: Ennek több oka is volt. 

Például elsőként 

szerettünk volna túllenni 

rajta, másrészt erre már 

voltak ötletek, és így 

jobban lehetett egyedit 

alkotni. 

 

Mi alapján alkottátok a 

cselekményt? Mi a 

történet röviden? 

A: A történet teljesen 

eredeti az osztályból 

összesen 6 ember írta 

közösen. Bár ezt 

megelőzően kutató 

munkát folytattunk, régi 

családi történteket 

olvastunk, hogy még 

hitelesebbé tudjuk tenni. 

S: A történet egy vidéki 

fiúról szól, aki 

egyetemista Pesten és 

átcsábítják, az ÁVH-ba 

ezáltal a családja ellen 

fordul. A szülei ennek 

nem örülnek, mivel ők a 

forradalmat pártolják. 

Ebből a konfliktus 

helyzetből fog kialakulni 

a cselekmény. 

 

Mennyi időtök volt a 

felkészülésre? 

A: Már szeptemberben 

elkezdődött az ötletezés 

és a próbákat már 28-án 

elkezdtük. 

S: Ami figyelemre méltó, 

hogy mi csak egyetlen 

tanórát kértünk el. Az 

előadásra való felkészülés 

a 0. órában, illetve délután 

zajlottak. 

 

Milyen hangulatban teltek 

a próbák? 

A: Eleinte jó hangulatban, 

mindenki nevetgélt egy jó 

programnak fogtuk fel, 

viszont a vége fele egyre 

feszültebb volt mindenki, 

mert a tökéletességre 

törekedtünk. 

Az előadás milyen 

hatással volt az 

osztályközösségre?   

A: Szerintünk mindenkire 

pozitívan hatott, mivel 

növelte az osztály 

összetartó erejét és még 

az osztályfőnökünk is 

büszke volt ránk. 

 

Hogyan hatott az előadás 

a diákokra?  

S: Elsődleges célunk volt, 

hogy a személyes 

érzelmet át tudjuk adni az 

embereknek, akik ebben a 

korban nem éltek, ezáltal 

betekintést nyerhettek.  

 

Ki segítette a 

munkálatokat?  

A: Három tanárt emelnék 

ki igazán. Fő segítségünk 

és rendezőnk volt 

Bajnóczy tanár úr, aki 

hatalmas tapasztalattal 

rendelkezik. Gabi néni a 

dalok begyakorlásában 

segített. Végül 

osztályfőnökünk, aki 

egységben tartotta az 

osztályt és a darabot is.  

 

Mi volt a legnehezebb 

feladat számotokra?  

A: Elsődlegesen a 

színészkedés, másrészt az 

artikuláció volt nehéz, bár 

próbáltuk ezeket a 

nehézségeket leküzdeni. 

 

 

 

 

 



Hogyan használtátok ki 

teret a színdarabhoz? 

S: Látványban nagyon 

gazdag volt, ehhez elég 

sok kellékünk is volt. A 

színpadot két részre 

osztottuk, az egyik rész 

volt a vidéki jelenetek 

helyszíne a másik a városi 

helyszín. Igazából annyira 

nem volt könnyű dolgunk, 

mert kevés volt a tér és a 

nézőknek is helyet kellett 

hagyni 

. 

 

 

Próbáltatok valami 

különlegeset belevinni a 

darabba? Van ennek köze, 

hogy nagy hangsúlyt 

fektettetek az élőzenére?  

A: Ami igazán különleges 

volt, hogy a Szabad 

Európa Rádió igazi 

hangfelvételét játszottuk 

le, ezáltal próbáltuk 

hitelesebbé tenni a 

darabot. 

S: Fontosnak találtuk a 

zenét nem hagyományos 

értelemben, mivel az 

osztályban elég sok 

tehetséges diák van, így 

nem volt kérdés az 

élőzene. Másik, amit ki 

tudnék emelni, hogy a 

zenéket átírtuk a mi 

hangszereinkre, ezáltal is 

próbáltunk kitűnni a 

tömegből.  

 

Nagyon szépen köszönöm 

az interjút és további sok 

sikert kívánok nektek és az 

egész osztályotoknak!

 

 

Cikket és interjút készítette: Melles Klaudia, Zrínyi Miklós Gimnázium  

 

  

 

 

 

 

 


