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Tanév eseményei
Az új tanulók
Szeptember elsején megkezdődött az új tanév. Új hely, új klíma, új osztálytársak, új tanárok.
Iskolánkban két szakgimnáziumi osztály indult egészségügyi, és egy szakközépiskolai
szociális szakiránnyal. És végre több fiú is van, a szakgimnáziumi osztályokban összesen hét
hímnemű koptatja a padokat. Már a bemutatkozásuk jól sikerült a gólyatáborban, az „osztrák”
ihletésű tánc mindenki tetszését elnyerte.
Megkérdeztük intézményünk első osztályosait arról, hogyan érzik magukat „új" iskolájukban.
Lássunk egy csokrot a válaszokból.
„Első jó benyomásom az volt, hogy a tanárok „viselkednek" a diákokkal szemben, azaz
felnőttként kezelnek bennünket. Csak a diák tudása érdekli őket, figyelmen kívül hagyva,
hogy volt-e idő vagy energia a felkészülésre. A szakgimnázium nem nehéz annak, aki tanul.
Nem olyan borzasztó, mint ahogy az általános iskolában leírták nekem. Igaz, hogy nagyon
sokat kell tanulni, de ha valaki megérti a magyarázatot, meg érdekli is a dolog, akkor
boldogul. Egyelőre vannak olyan tantárgyak, amelyek kínainak hatnak számomra, pl. a latin
és az anatómia, másokból meg egész jó vagyok.”
„Egyszerre két ismeretlen és új dologgal kellett megbarátkoznom. Az egyik a szakgimnázium
az új osztállyal, szigorú tanáraival, követelményeivel. A másik számomra furcsa dolog, hogy
távol kerültem a megszokott családi környezettől: kollégista lettem. Az elején egy
osztálykirándulásnak próbáltam elképzelni a kollégiumot. Hát nem az. Sokkal nehezebb
hozzászokni, mint az iskolához. Azért is, mert a többiek az ország különböző részeiből valók,
és viselkedésük is egyénenként változó. Rettenetes, hogy naponta két órát kell tanulni teljes
csendben, ami soha nincs. Én nem tudok így leckét tanulni, és pláne nem tudom felmondani.
Tízkor van takarodó, de már fél tízkor ágyban kell lenni. Nem tudom, meddig bírom ezt az
egyhangúságot.”
„Az első év az ismerkedés és beilleszkedés időszaka. Furcsa, hogy szinte mindenki más
iskolából jött. Idő kell ahhoz, hogy megismerjük egymást, de már most látjuk, hogy az iskolai
munka során egymásra leszünk utalva.”
„ Én más iskola 9. osztályát kezdtem újra, és végre van sikerélményem. Nemcsak a jegyeim
jobbak, hanem sportolhatok is. A röplabda csapat tagja lettem, és eddig veretlenek vagyunk.”
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Gólyaavató
A középiskolás korosztály küszöbeseményeinek, beavatási (gólyabál) és eltávolítási (ballagás,
bolondballagás) rítusai hozzátartoznak a diákélethez.
Az avatások szervezője és lebonyolítója a mindenkori diákönkormányzat, elsősorban a 11.
évfolyam. Feladatuk nem feltétlenül korlátozódik a gólyatábor és a gólyaavató időtartamára,
hisz a spontán, bemelegítő „akciók” már az avatás elkezdődnek. Előző tanévben nagy sikert
aratott a pizsomaparti az iskolában, ezen felbuzdulva a 9. évfolyamnak kisgyereknek kellett
beöltözni a tanítási órákon. Rendkívül leleményes jelmezeket láttunk, az összes osztály
teljesítette a feladatot.
A gólyabál délután került megrendezésre, a bál során a gólyák először a kijelölt feladatokat
oldották meg, az a-sok a Csavard fel a szőnyeget című dalt, a b-sek a Csókkirályt, a c-sek a
Meghalok, hogyha rám nézel című dalt adták elő.
Ezek a feladatok az ismerkedést, beilleszkedést könnyítik meg, céljuk, hogy jobban
összehangolódnak az osztályok, jobb legyen az osztályközösség, jó társaság alakuljon ki. A
lényege, hogy ne féljenek a suliban, és más osztályokat is megismerjenek.
Majd a gólyaeskü, a Szent-Györgyi koktél felhajtása és vicces feladatok következtek.
Mindenki részt vett az avatón, így az elsősök kilépve a gyermekkorból hivatalosan is a
középiskolai kamaszok társadalmának tagjai lettek a próbákat kiállva.
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Határtalanul
Szeptemberben két turnusban utaztak diákok iskolánkból a Határtalanul pályázat keretében
Erdélybe. Az első héten a 12. c, 12. b és a 11. a osztály utazott, a második héten a 11. c és a
11. b osztály. Októberben az erdélyi diákok jöttek Magyarországra, és az iskola tanulói látták
vendégül őket.
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Megemlékezés az 1956-os
forradalomról
1956-os forradalomról és eseményeiről, az áldozatokról ebben a tanévben újszerű módon,
filmnézés keretében emlékezett meg az iskola, a Nincs kegyelem című filmet néztük meg.
A történet arra épült, hogy 1956. december 8-án délelőtt karhatalmisták és szovjet katonák
perceken keresztül lőtték az előző éjszaka elhurcolt munkások kiszabadítására összegyűlt
fegyvertelen tömeget és a járókelőket a nógrádi megyeszékhely központjában, Salgótarjánban.
A halálos áldozatok számát 47 és 131 közé teszik. A mai napig nem tudni, pontosan miért is
kellett bekövetkeznie a tragédiának. Vannak, akik úgy vélik, hogy csapdába csalták a későbbi
áldozatokat - eleve ezzel a szándékkal tartóztattak le két embert az előző éjszaka -, mások a
véletlenek szerencsétlen összjátékának tudják be, ami történt. Tény, hogy a legtöbb embert
menekülés közben, hátulról érték a lövések és több visszaemlékező szerint perceken át tartott
a vérengzés, a karhatalmisták és a szovjet katonák még tárat is cseréltek a fegyvereikben
A film három szereplőcsoport - gyilkosok, áldozatok és segítők - bemutatásával,
felvillantásával próbálja meg érzékeltetni, milyen lehetett testközelből a hatvan évvel ezelőtti
december 8. a városban.
A diákokat megdöbbentette a cselekmény. Az első részében bevágott dokumentarista
részeket, visszaemlékezéseket nem nagyon értették, ráadásul a szereplők olyan szavakat
mondtak, amiket nem ismertek, pl. „pufajkások”. A második részében a borzalmak
bemutatását mindenki megértette, és ez nagyon élményszerűvé tette a korabeli eseményeket,
átérezték, milyen érzés a félelem, megbotránkozás, megdöbbenés az értelmetlen erőszak
láttán.
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Magyar diáksport napja
A 2017/2018-as tanévben a Magyar diáksport napja szeptember 29-ére esett. Az iskola évek
óta részt vesz az országos kezdeményezésben. Pénteken az első három óra tanítás, utána
minden osztály lefutja az aktuális métereket, ebben az évben 2017 métert. Újdonság volt,
hogy most nem osztályonként futottunk, hanem az egész iskola együtt, kevesebb lett a
teljesítendő feladat is.

A futás után két helyszínen folytatódott a nap. Az aulában Hummel Noémi tanárnő
vezetésével tornázhattak a diákok, a tornateremben a testnevelő tanárok vezetésével
különböző ügyesség fejlesztő, erősítő eszközöket próbáltak ki csapatokban. Itt volt a
legérdekesebb, és sok sikerélményt nyújtott. Kedvencem az egyensúlyozó korong volt. Ez egy
félkör alakú kis labdaféleség, erre kellett ráállni, majd így feladatokat végezni, közben az
egyensúlyt is megtartani.
A nap programjai megmutatták a sportolás jelentőségét, én Mészöly Miklós gondolataival
értek egyet: „ A sport fogalma és gyakorlata a mi világunkban tönkrement, kiürült,
meghamisítódott. Nem csupán a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk
hozzá, se igényünk rá, de még a mi első „modern” Olimpiáink szelleméről és célkitűzéseiről
is elfeledkeztünk. Legeredetibb jelentésében és gyakorlatában a sport olyan vetélkedés volt –
tudatosan és öntudatlanul –, ami játékká lényegíti át azt a vetélkedést, ami az élet
maga…Következésképp a lélek iskolája is. Nos, erről mit se tudunk már. A görögök tisztában
voltak vele. Sőt még arra is ügyeltek – és később is jelképesen –, hogy a győztesben ne a
megnevezhető személyt ünnepeljék, hanem a győzelmet magát.”
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Reformáció 500. évfordulója
1517. október 31-én tűzte ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára,
mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította
Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. Luther és a későbbi reformátorok,
illetve a reformáció hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelv és a
modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhető.
Tehát a reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunknak,
melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás. A reformáció 500. évfordulója arra kereste a
választ: milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban? Hogyan tudunk belőlük
meríteni? Az emlékév jelmondata: „A megújulás lendülete”, ami a reformációban gyökerező
örökös változás értékét hangsúlyozta.
Iskolánkból négy végzős tanuló: Bári Ivett, Cseh Tifani, Horváth Jessica Lisa, Mészáros
Brigitta, jutott be az 500. évforduló alkalmából rendezett verseny országos döntőjébe, ahol
gimnáziumi osztályokkal versenyeztek, és az 5. helyen végeztek. Gratulálunk a
résztvevőknek!
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Csocsóbajnokság II.

A csocsót senkinek sem kell bemutatni, valószínűleg mindenki csocsózott már életében –
leginkább egy kocsmában, pubban, bármilyen szórakozóhelyen. Némi ügyességre,
koncentrálásra és csapatmunkára van szükség. Az is biztos, hogy remek kikapcsolódás,
társasági program egy kis „versenyszaggal" kiegészítve.
Az egyetlen baj vele, hogy kevés van belőle. Elszórtan néhány asztal a szórakozóhelyeken, és
még kevesebb esemény, megmérettetés. Ami kevés van, az a szűk profi rétegnek szól: ezek
olyan versenyek, ahol a ritkán játszó lelkes amatőrök nem igen indulnak.
Iskolánkban második alkalommal rendezik meg a középiskolai csocsóbajnokságot. A játéknak
múltja van Győrben, hiszen 2010-ben a profi világbajnokságot helyi fiatalok nyerték meg.
A rendezvény célja, hogy a magyar csocsóélet a mainál pezsgőbb legyen, sokkal több
eseménnyel, versennyel. Fontos, hogy ezek az esemény ne csak a profiknak, hanem a
csocsókedvelő amatőröknek is jó szórakozást nyújtson, az a rengeteg fiatal és nem fiatal, aki
szereti ezt a játékot, szintén eljárhasson olyan jellegű rendezvényekre, bulikra, ahol a saját
tudásához hasonlókkal összemérheti az erejét.
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Karácsonyi készül

őd és

Ismét eltelt egy év, és elérkeztünk az év legszebb hónapjához, amely a szeretet ünnepét hozza
el. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó
világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az
elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. A
karácsonyvárás, az Advent feldolgozásának már sok évre visszamenő hagyománya van az
intézményünkben. A régi hagyományt megtartva, új elemekkel színesítik mindazt az élményt,
amely erre az időszakra korlátozódik.
A diákönkormányzat megszervezi a saját Mikulásunkat és kísérőit. Ők december 6-án
osztályról osztályra járva bekopognak, szaloncukrot osztanak megfelelő karácsonyi dal
fejében.

Az osztályok feldíszítik a termeket, megjelennek a tanári asztalokon a gyertyák, adventi
koszorúk, főleg felelések, számonkérések előtt. Szintén a diákönkormányzat teaházat
üzemeltet az aulában, ahová kellemes karácsonyi zene mellett bárki beülhet beszélgetni,
teázgatni. Feldíszítik az iskola karácsonyfáját is, és elkezdődik a mézeskalács-díszítés.

9

2017/18. I. félév

A 9. b osztályban a karácsonyi ünnepre hangolódás, az osztálydíszítés, az ajándék és a közös
sütemény készítésével minden diák átérezte a család, az összetartozás fontosságát. A tanulók
munka közben beszéltek családtagjaikról és azok munkájáról, valamint otthonukról és annak
jellemzőiről. Felidézték élményeiket családjuk ünnepeivel kapcsolatban, milyen illatok, ízek,
hangulatok élnek emlékezetükben, így jobban megismerhették egymást.
Természetesen a díszítés, a gyümölcsvágás közbeni kézmosással, a kötény és a kendő
használattal a higiénés szokásokat is fejlesztették.
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Disputa
November 20-án Arató László és Fenyő D. György, valamint Nényei Pál volt a vendége az
RTL Klub Magyarul Balóval című közéleti műsorának. A vitának, amely Olvasni kötelező –
de mit? címmel került adásba, előzménye, hogy november elején az Eduline.hu tett közzé egy
interjút a Magyartanárok Egyesületének alelnökével. A televíziós vitában Fenyő D. György
többek között azt is kifejtette, véleménye szerint miért válik a kötelező olvasmányok témája
érzelmi szempontból is fontossá a közvélemény számára: „Egyrészt érinti a jelenkor és az
előző nemzedékek műveltségeszményének a kapcsolatát – vagyis hogy ugyanazt tanulják-e a
gyermekeim, mint amit én megtanultam –, másrészt, hogy hogyan viszonyulunk a
hagyományhoz, hogy mit akarunk átadni a hagyományból a gyermekeinknek. A kötelező
olvasmányok kérdése éppen azért erőteljes érzelmileg, mivel a műveltségképünket érinti.”
Ezért a disputa nap témakörének a kötelező olvasmányokat választotta a magyartanári
munkaközösség. Tételmondata: El kellene törölni a kötelező olvasmányokat.
Évtizedek óta folyik a vita a megkövesedett, korszerűtlen kötelező olvasmányok és az
olvasóvá nevelés közötti konfliktusról.
A hivatalos álláspont szerint a kötelező olvasmányokért felelős bizottság szempontjai közt
szerepel, hogy minden diák a korosztályának megfelelő könyvet olvassa, illetve az is, hogy a
kétszintű érettségi követelményei továbbra is teljesíthetőek maradjanak. Az olvasmánylisták
viszont köszönő viszonyban sincsenek a gyerekek által valóban olvasott könyvekkel.
Arató László szerint: „Pedig van kiváló mai ifjúsági irodalom, és azt sem igaz, hogy a
gyerekek nem olvasnak: Berg Judit Ruminija roppant népszerű, rettenetesen sokan olvassák,
pedig az már egy kilenc kötetes sorozat, tehát az sem igaz, hogy a gyerekek a vastag
könyveket utálják. Sőt, sokan azt szeretik, hogy minél vastagabb egy könyv, nagyon szeretik a
sorozatokat, amely a tévéből is adódik, de abból is, hogy ha már befészkeltük magunkat egy
világba, az minél tovább tartson ki. Ez a jelenség már a Harry Potterrel elkezdődött, de
magyar példája a Rumini vagy a Szent Johanna Gimnázium, olyan nem nagyon van, hogy
valaki csak egy részt olvas, minimum hetet. Emellett a gyerekek számomra ismeretlen, vaskos
fantasy-sorozatokat olvasnak.” Arató úgy véli, ezeket a könyveket be kell engedni, úgy, mint
az egyébként nem színvonaltalan, médiakritikát is tartalmazó akcióregényt, Az éhezők
viadalát. „Nem kell ódzkodni az Alkonyat-sorozattól sem, ha a gyerekek vágynak rá.” Arató
László szerint nagyon színvonalas ifjúsági regénynek jelentek meg a közelmúltban, ilyen Jan
Teller Semmije, Wolfgand Herrendorf Csikkje, vagy Robert Williams Luke és Jon című
műve. Az olvasás szenvedéllyé válását ezek a könyvek nagyban elősegítik.”
Hat csapat indult a házi versenyen, három-három állító és tagadó csapat. A legjobb csapatnak
a 12. c osztály csapata bizonyult, mert minden tanuló közreműködött, hozzászólt, így igazi
meggyőző vita alakulhatott ki.
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Könyvajánló
Leah Scheier: Csak a te hangodat
hallom
Szívből ajánlom azoknak a fiataloknak ezt a regényt, akik szeretik magukat beleélni egy
másik személyiség életébe, gondolatvilágába, mégha hirtelen ez idegen is a számukra.
Szokták mondani: “Ahány könyvet olvasunk, annyi életet élhetünk meg!” Ez a regény átjáró
egy más világba, netán mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe.

Baltimorban egy gimnázium 10. osztályos tanulói között találjuk az egyik főszereplőt, Aprilt,
aki E/1. személyben beszéli el a történetet. Lelendő szerelme, Jonah, Bostonból költözik a
városba húgával, Kativel és édesanyjával. Édesapjával Jonah nem beszél, legjobb barátját, aki
meleg volt, egy balesetben vesztette el. Ezek a traumák válthatták ki, hogy Jonah egyre
többször hangokat hall, értelmetlen töridolgozatot ír, viaskodik másik önmagával. Ez sem
ijeszti el Aprilt, és így a lehető kegtöbb időt a fiúval tölti, aki józan állapotában a legokosabb
az osztályban. A többiek nem is tudják elfogadni őt, de April mindig megvédi: együtt tervezik
a jövőt is, hiszen a fiú mivel szépen fest és April jól zongorázik, együtt szeretnének
felvételizni a Baltimori Művészeti Iskolába. Egyre fokozódik a tudathasadás folyamat Jonahnál, ezért bekerül a pszichiátriára. Ettől kezdve nehezebbé válik a kapcsolat fenntartása, az
együtt tervezett jövő megvalósítása. Hogyan küzd tovább April a szerelméért a családjában,
az iskolában, hogyan tudja pótolni a fiú hiányát a kishúga életében: ezt mutatja be az írónő a
továbbiakban.

Nekem külön tetszett, hogy sok olyan titokról esik szó benne, ami később nyer értelmet: pl.
Jonah megfesti April portréját, amint a lány egy szigeten áll, kezében egy sebzett galamb. A
lány édesanyja segít megfejteni a jeleket: Jonah nevének jelentése héberül galamb, ezért őt
tartja a lány együttérzően.

Szeretném a regény borítóját bemutatni, mert önmagáért beszél szó szerint: háttal láthatjuk
Jonah-t, aki elfordul a világtól, teljes személyiségét nem tudjuk megismerni betegsége miatt.
A körülötte olvasható szövegek pedig reflexiók, mely között azt olvashatjuk, amivel kezdtem:
“szerelem és árulás között keskeny a határvonal.”
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Filmajánló
Az igazi csoda
Ezt a filmet azoknak ajánlom, akik szeretnek sírni, mégis hisznek a toleránsabb világban, mert
a főszereplője egy torz arcú kisfiú, aki próbál tízévesen beilleszkedni egy olyan iskolában,
ahol minden diáktársa furcsán néz rá, sőt sokan még undorodnak is tőle. A témából persze
lehetett volna egy mélyen szántó drámát is forgatni, de az R.J. Palacio regényén alapuló Az
igazi csoda egy végtelenül pozitív film, ami inkább az emberség diadalát és az empátia
győzelmét mutatja be. Megható, de nem szívet tépő, érzelmes, de nem szentimentális, kedves,
de nem irreálisan naiv, és közben nem felejt el nevettetni sem.

A történet főhőse, a tízéves August, Auggie igencsak küzdelmes mindennapokat él át. Még
most is, amikor az eddigi magántanulóskodás után végre elkezdhet igazi iskolába járni, mert
már nem kell műtétről műtétre járnia csak azért, hogy például rendesen kapjon levegőt.
Auggie egy ritka genetikai betegség miatt deformált arccal született, és ahhoz is számtalan
műtét kellett, hogy egyáltalán funkcionálni tudjon, de hiába a tucatnyi beavatkozás, az arca
sosem lesz még csak közel átlagos sem, mit kerülgessük, csúnya marad. De van a mondás,
hogy a lelki tartalmak külsőben is megjelennek. Ilyen értelemben pedig Auggie szépsége
szemkápráztató, pusztán amiatt, mert a keresztje súlya alatt kifejlődött a belső tartása, amihez
14
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nagy segítség volt támogató családja és az is, hogy van egy (vagy több is, de ez fontos)
veleszületett jó tulajdonsága, hogy egyszerűen helyén van a szíve.
Auggie iskolaévét követjük az ötödik osztály első napjától az utolsóig, de egy nagy
konfliktus, egy nagy leküzdendő akadály helyett egész sor kicsi jön szembe. Az Auggie-ra
váró helyzetek nehezek ugyan, sőt, valódi árulás, fájdalom és szomorúság is akad, de nagy
tragédiáktól nem kell tartani, és a főhős sem egy nagy hőstettel győz a kihívások felett, hanem
csendes, és épp a folyamatosan érkező megoldandó helyzetek okán egyenletes kitartása viszi
át ezeken. Tízévesen Auggie már beleszokott a helyzetébe, és ha néha fel is lobban benne az
intenzív önutálat, alapjában véve nem csinál ő sem mást, mint a többi tízéves: navigál az
iskola csataterén, igyekszik barátokra lelni, őrizni a kapcsolatokat a családjával – naná, ilyen
angyali famíliával ez nem is csoda – miközben rendes tízéveshez méltóan kifogyhatatlan
energiával ökörködik.
Végül mindenkiről azt tudjuk meg, hogy vannak ugyan hibáik és időnként megvetendően
viselkednek, de az ő szemszögükből mindez tulajdonképpen érthető. Vagy ha mégsem, akkor
még ott van a bármikor bevethető kártya, hogy tudniillik emberekről beszélünk, akik nem
tökéletesek, cserébe amint képesek felelősséget vállalni, belátni a hibáikat, megbánni,
bocsánatot kérni, és főként változtatni, tulajdonképpen minden rendben van. Az egyszerű
kedvességről szól, hogy az emberek képesek normális emberként viselkedni egymással, még
egy torz arcú kisfiú is be tud illeszkedni a kegyetlen kisiskolások közé.
Auggie mellett nővére, annak legjobb barátnője és Auggie egy osztálytársa is mesél egy
kicsit, újabb adalékokat adva a történethez. Ez nemcsak azt mutatja meg, hogy pont ebben a
történetben kinek mi a szerepe, de azt is, hogy a másság közös ügy, mindenkire kihat,
mindenkitől valamilyen viszonyulást, alkalmazkodást követel, még ha nehéz is. Sokféle
ember sokféle hibát elkövet, annak következményét megéli, vállalja, belát, tanul, fejlődik.
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Sorozatajánló
Az utolsó királyság
„A nevem Uhtred. Uhtred fia vagyok, s unokája Uhtrednek, akinek atyját szintúgy Uhtrednek
hívták.”
Egyik kedvenc idézetem Bernard Cornwell Angolszász históriák című sorozatának első
mondata.
Ebből a könvből készült Az utolsó királyság sorozat. Tény, hogy olyan, mintha az író ötvözte
volna a Viking sorozatot a Trónok harcával. Mégis nincs meg benne a Trónok harca túlzott
romantikája, hanem inkább egy igazi történelmi sorozatot láttam. Viszont nem lassul el, nem
válik kiszámíthatóvá és unalmassá. Izgalmas, időnként brutális, sok érdekességet olvashatunk
a szászok és a dánok mindennapi életéről, szokásairól, ünnepeiről is. Uhtred, bár buta,
szerethető főhős, a többi szereplő is jól sikerült, hibáikkal együtt hús-vér emberek. Ráadásul
az adott kort és szereplőket nem szépíti meg, minden árnyoldalával próbálja feltárni a
történeteket, de megmutatja az értékeket is, mind a szász, mind a dán oldalon.
A történet szerint Uhtred egy angol fiú, aki nemesi sorba születik a kilencedik századi
Northumbriában. Tízesztendős korában elárvul, és egy dán viking ejti fogságba. A nemes
harcos utóbb örökbe fogadja, és vikingként neveli. Uhtred sorsa mégis elválaszthatatlanul
összefonódik Anglia legendás történelmi egyéniségének életével: Nagy Alfréd királyéval.
Alfréd Wessex királya – az utolsó angol királyság felett uralkodik, amelyet még nem foglaltak
el a dánok. A fiú felcseperedik, a háttérben dúl az angol-dán háború, a kereszténység és a
pogányság sorsdöntő összecsapása, s neki mindkét oldalhoz egyaránt húz a szíve,
folyamatosan ingázik a két oldal között. Nincs abszolút igazság; Cornwell megmutatja, hogy
ugyanúgy vannak gyáva és gonosz emberek a vikingek, mind a keresztények között, és
hasonló módon vannak hősök is mindkét oldalon.
A dánok férfivá érésének hajnalán indítják addigi legnagyobb hadjáratukat Alfréd királysága
ellen. Uhtrednek szembe kell néznie sorsával, s a mindent eldöntő ütközet borzalmai
közepette végre megtudja, hová tartozik.
A második szezon is megkapta a berendelést, a folytatásnak a magyarok is örülhetnek,
ugyanis akárcsak az első évadot, a másodikat is Magyarországon forgatták.
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