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„Ahogy a nap rásütött, ezüstös fényben fürdött a 

hómező. Messziről, távcsővel egy sarki rókát 

pillantottunk meg. Vadászott. Óvatosan lépdelt, 

egyszer csak megállt. Fejét lehajtotta, majd egyik, 

aztán másik oldalára billentette. A hó fölött 

hallgatózott. Megfeszült a teste. Hirtelen, mintha 

rugó lökte volna ki, felugrott magasra. És fejjel előre, 

be a hóba. Csavaros mozgással egyre beljebb ásott, 

már csak a hátsó lába vége és a farka látszott ki. Majd 

ugyanolyan hirtelen kirúgta magát. Megrázta a 

bundáját. A szájában ott ficánkolt hosszú farokkal egy 

egér. Vagy cickány. Valami apró sarki rágcsáló. Cris 

rám nézett és nevetett. »Ezüstróka, így hívom. Már 

sok vadászatát láttam, nem tudok betelni vele. Te 

vagy ilyen, Lora. Kecses, okos, erős, aki nem adja fel. 

Kíváncsi, figyel, befúrja magát az ismeretlenbe… hogy 

élve maradjon.”  

Balyi Laura odüsszeiája nem csupán kalandos életút, 

sokkal inkább egy ember felnövekedése önmagához. 

Lora ma hetvennyolc éves. Vallomása nem is 

emlékezés, inkább valami emlékfolyam, ami kiárad, 

elönt maga körül mindent, és visz, sodor, 

kincsesládikót, hordalékot, uszadékfát, amit ér. 

 

1. Kik ők? 

Kami 

Elbert Kata 

Balyi Antal 

Balyi Károly 

Luci tánti 

Balyi Zselyke 

Barabás Lea 

Edvin Fasching 

Ritter néni 

Christiano Adam 



2. Milyen okból kellett Laurának háromévesen Kolozsvárra utazni? 

 

 

3. Miért küldték nyolcévesen ismét Kolozsvárra? 

 

 

4. Hol kapott állást Laura 15 évesen? 

 

 

5. Kivel menekült Ausztriába Laura 1956-ban? 

 

 

6. Hol ünnepelte 17. születésnapját Laura? 

 

 

7. Hol látta korábban Laura Imrét? 

 

 

8. Milyen állást ajánlott Imre Laurának? 

 

 

9. Mi volt Laura művészneve? 

 

 

10. Milyen ajándékot küldött édesanyjukkal Kami Laurának Olaszországba? 

 

 



11. Mi volt annak az előadásnak a címe, amelyen Laura és Marcello megismerkedtek? 

 

 

12. Ki mondta? 

„…már nem az vagyok, akit itt hagytál…” ………………….. 

„Maga feltűnően szép, gyermekem Tanuljon meg vigyázni magára! Más úgyse fog…”

 …………………. 

„ Na tessék a zakóm már úton van…!” ……………… 

„….Ahova visznek, az egy csodahely, mesebeli környezetben, régi kolostorépület, kedves 

segítő emberekkel…” ……………….. 

„De hát maga egy kicsit kipi-kopi!” ……………………. 

„…csak annyit mondjon, amennyit szeretne… Amennyit lehet.” ………………. 

„Egy borgőzös éjszakán pókereztem. A tét Marcsu volt.”  ………………. 

„A jóban való hitet keresem. De Isten váltja meg a világot nem én.” ………………. 

13. Milyen könyvet adott az apáca Laurának? ………………. 

14. Ki az Ezüstróka? 

15.Mi volt az a tevékenység, amelyet Laura a mosodai találkozás óta nem hagyott el? 

1. feladat 9 pont; 2-11. feladat 0,5 pont feladatonként összesen 5 pont; 12. feladat 7 pont,13-

15. feladat 1 pont feladatonként összesen 3 pont. 

 

Név: 

Elérhetőség: 

Családi pályázat esetén az összes résztvevő neve: 

 


