
XII.E 

 Sötét volt. Majd 1995 harmadik hónap 14-én 15 óra 9 perckor (tudtuk, hogy nem jösztök rá:  
ez a pi) megláttuk azt a 200 wattos neonfényt, amelyet oly sokan napfénynek neveznek. 
Bármennyire is próbáltuk, nem tudtunk ellenállni a genetikai anyagunkba kódolt elhivatottságnak, 
mely életünk útját a Bolyai matematika-informatika intenzív angol osztálya felé terelte. 
Küldetésünk nem volt egyszerű, nem is sikerült mindannyiunknak teljesíteni. 

 300 szóban lehetetlen elmondani osztályunk történetét, ezért egy programba próbáltuk 
belesűríteni:  

Program XII. E osztálytörténet; 

Var beavatottak: [1..27] of string; 

Névsor: byte; 

Begin 

For névsor:=1 to 27 do begin 

Write(‘beavatott neve:’); 

Readln(beavatottak[i]); 

End; 

Writeln(‘Nem voltunk mindig a tanárok kedvencei, viselkedésünkkel gyakran kivívtuk 
nemtetszésüket. Nemegyszer a rendszabályzat tömb határait feszegettük, sőt, még saját 
gólyabálunkon tett eskütételünk ellen is alkalmanként vétettünk. Talán nem a miénk volt a 
legösszetartóbb osztályközösség, több időt is tölthettünk volna egymással, de az örökre szóló 
barátságok mellett egyedi élményekben részesítettek az együtt töltött évek. Osztályszellemünk 
erősítésében nagy szerepet játszottak a kirándulások és más közös programok. Akadálytalanul 
mentünk végig a Balu Park akadálypályáin, és ereszkedtünk alá a borszéki sípályán, majd 
megtudhattuk, hogy Árpád népe a Szíriuszról érkezett, és többek között Jézus is magyar anyanyelvű 
volt. Határokon túli kalandozásunk idején a Kutatók Éjszakáján sikeresen jutottunk be az Ericsson 
budapesti központjába, és ismertük meg egy telekommunikációs központ működését. Hosszú évek 
elmúltával is mosolyogva fogunk visszaemlékezni ifjúkorunk csínytevéseire, ahol az 
osztálymeszeléstől a neontörésig számtalan részhalmaz sorakozik. Az E hangulatát biztosító 
szóhasználat zene lesz füleinknek. A szóhasználat tömb „tegnap”, „ez hármas”, „Big Brother is 
watching you”  elemei iskolai éveink feledhetetlen pillanatait örökítik meg. A „szórakozás” rekord 
mellől elmaradhatatlan a „tanulás” rekord. A tanároknak köszönhető tudásunkon kívül 
egyéniségünk pszeudokódjai, komplex egyenletei az elmúlt évek genetikai anyagába vannak 
kódolva, így hát evolúciós történetünk létkérdéseire az együtt töltött évek örök válaszként 
szolgálnak.”); 

 Writeln(’Végeredményben szerencsés osztálynak mondhatjuk magunkat. Mindamellett, 
hogy a tőlünk pár méterre fekvő matekkabinet szeretettel fogadta kreatívabbnál kreatívabb 
hangutánzó szavainkat, és hogy minden délben a kantin ízletes kínálatát ismerhettük meg. Habár 
cselekedeteink nem mindig tükrözték, végtelen hálával tartozunk kitartó, időt és erőt nem sajnáló 
tanárainknak és kiváltképp osztályfőnökünknek.’); 

End. EXITCODE: E(n)nél nincs jobb. Érted. 


