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Szerkesztőbizottság:                            Felügyelő tanár: 
Vitálos Zsóka, 1.A                                       Fröhlich Ágota 

Tok Viktória, 1.A 

Molnár Viktória, 1.A 

Lancz Niki, kvartó 

Fehér Bianka, 1.A - külső munkatárs 

Somogyi István, 1.A 



                                   Felhívás 

Van néhány jó ötleted, de nem szeretnél csapatunk állandó tagja lenni? Úgy 

érzed, a legújabb fogalmazásodat, amit például magyarórára készítettél, 

másoknak is megmutatnád? Van egy-két érdekes cikked a világ legújabb 

fejleményeiről? Ha a felsoroltak közül akár csak egyre igen a válasz, akkor 

nyugodtan küldd el nekünk írásodat, fogalmazásodat, beszámolódat, mesédet, 

esszéd, elbeszélésed, novelládat, képeidet vagy akár saját rajzodat az alábbi                  

e-mail címünkre: m.i.ujsag@azet.sk 

Ne felejtsd el feltüntetni a nevedet, illetve, hányadik osztályba jársz, persze 

ha névtelen szeretnél maradni, akkor nyugodtan válassz magadnak egy 

művésznevet! Szeretettel várjuk különböző írásaitokat!  

Szerkesszük együtt az M. I.-t, a madáchosok lapját!  

 

        A Szerkesztőség 

 

Tűnődések: 

Vallomás a barátságról 

       Tipikus téli délután volt: a fák csupasz ágait zörgette a szél, az elhaladó  

autók sáros latyakot fröcsköltek a járókelőkre, akik természetesen vastagon be 

voltak bugyolálva meleg ruháikba, de még így is siettek a száraz lakásukba a 

gőzölgő forró csoki mellé.                                                                                                                                       

 Csak egy személy maradt egyhelyben az üresen álló virágágyást elkerítő 

betonfalon ülve. A lányon nem volt kesztyű, és most dideregve lehelt a kezébe, 

hátha felmelegíti. Mostanáig a mobilját nyomkodta, aztán arra jött rá, hogy 

most még ehhez a szórakozáshoz is hideg van.                                                                                                

  Várakozott. Mivel nem igazán volt mit csinálnia, hát így gondolkodott: 

régi sérelmek sorakoztak fel benne, újra és újra megtépázva amúgy is 

bizonytalan büszkeségét. Eszébe jutott egy kislány, aki után az idősebb fiúk 

gúnyosan, nevetve kiabáltak: „Kisfiú!”                                                                                                        

Pedig akkor már régen nem volt fiús rövid frizurája. Később ugyanezt a kislány 

nevették ki az akkori osztálytársai a súlya, a haja vagy akár a gondolatai miatt. 

„Biztos csak azért olvas, hogy legyen mivel felvágnia a tanárok előtt!” – 

vélekedtek róla.         

 Gondolatait egy rá vetülő árnyék szakította félbe - megérkezett a legjobb 

barátnője, akit addig várt. Hát igen, a pufók, szégyenlős kislány már régen 

eltűnt, elenyészett a múltban. Barátnője bocsánatkérően mosolygott rá:

 „Sokat vártál rám? Sajnálom, elhúzódott a megbeszélés!”                                     



A lány megrázta a fejét, így jelezte, hogy semmi baj nem történt. 

 „Köszönöm, hogy megmutattad, milyen az, ha az embernek vannak 

barátai! Köszönöm, hogy tudom, milyen, ha a mindennapokban is számíthatok 

valakire! Köszönöm, hogy vagy nekem!” 

 Ezt szerette volna mondani, de egy szó se hagyta el száját, csendben 

maradt, és mosolyogva hívta meg barátnőjét egy gyors ebédre a közeli 

pizzázóba.  

V.ZS. 

Negyedik éve az iskolában 

Négy éve, azaz 2012-ben léptem be először a gimnázium kapuján. Emlékszem, 

megszeppent hatodikos fejjel, enyhe félelemmel ültem be a padba, majd az ismerős és 

ismeretlen arcok tekintettek rám.  

Kevesen voltunk az osztályban, összesen tizenhatan. Az első héten mindenki 

kereste a helyét, az újdonság varázsa magával ragadott. Más termek, más 

tanfelszerelés, más élet. Nálunk szerencsére nem volt klikkesedés, de kialakultak 

állandó csoportok.  

Így visszatekintve az első négy év nem volt olyan zűrös, igaz, voltak kisebb-

nagyobb vitáink, de szerencsére mindig elrendeződtek, egy diák viszont tavaly elment 

tőlünk, ő úgy döntött, máshol folytatja tanulmányait. Egyel kevesebben, de annál 

összetartóbban kezdtük az idei tanévet.  

Őszintén szólva nem vagyunk egy balhés osztály, de volt már, hogy mi is 

okoztunk egy kis gondot, ilyenkor együtt lapítottunk, vagy álltunk ki egy-egy 

osztálytársunkért.   

Még szintén négy év van hátra számunkra, de már most fájó szívvel és 

szomorúan gondolok a jövendő ballagásunkra. 

A gimnáziumi élet nagyon aktív. Egy évben akár többször is szerveznek nekünk 

előadásokat, versenyeket, kirándulásokat. Kezdve prímóban, amikor Budapestre 

látogattunk el, akkor jártam életemben először a magyar fővárosban, de nem utoljára. 

Szekundóban egy életre szóló élményben volt részem, ez volt a sítúra, ahol nemcsak 

megtanultam síelni, hanem jobban megismertem pár gimnazistát jobban is. Tercióban 

Sopronban, a Fertő-tónál jártunk. Ebben az évben az iskola 60. évfordulójakor 

szobrot avattunk, októberben pedig megnéztük a Terror-házát, egy igazán tanulságos 

kirandulás keretében.  

Persze tanulni is kell a gimnáziumban. Egy nyolcéves gimnáziumban jobban 

kell teljesíteni, rendszeresen készülni az órákra. Ha kihívnak felelni, nem árt, hogyha 

tudsz valamit, mert nem mindig hallod vagy érted meg a diáktársaid súgását. Ha 



odafigyelsz az órákon, hanyagolod a padtársaddal való beszélgetést, a firkálást, sok 

mindenre emlékezni fogsz, és akkor otthon elég csak elolvasni a jegyzeteket. 

Ezt jelenti számomra a Madách Imre Gimnázium. Egy életre szóló emlékek 

forrása, és az egyik legjobb dolog, ami eddig történt velem.  

            L.N. 
 

Egészségünkért: 

Új év, új életmód 

A tél egy olyan időszak, mikor a legtöbben kényelmesen elhelyezkedünk a 

kanapén, betakarózva egy meleg itallal a kezünkben és legszívesebben úgy is 

maradnánk pár évig.  

Viszont a pihenésből is megárt a sok. Itt a január, egy új év, újabb 365 nap, 

hogy mit kezdesz vele, rajtad áll. Ha egészséges, fittebb akarsz lenni, akkor olvasd 

tovább a cikket. Senki sem szeret beteg lenni, csakhogy ez pontosan mitől is van? 

Mozgáshiány, a vitaminok és különböző anyagok hiányában a szervezet legyengül, így 

könnyebben leszünk influenzásak, vagy akár komolyabb betegségeket is 

összeszedhetünk. Hoztam 12 pontot, ami alapján nem csak egészségesebb leszel, 

hanem a közérzeted is megváltozik.  

1. pont: Együnk változatosan, kóstoljunk meg mindenféle ételt, még amire 

először azt mondanánk; semmiképp. Lehet, hogy tetszeni fog, de lehet, hogy 

tényleg nem ízlik és akkor többet nem kell megkóstolnod. Veszítettél vele 

valamit? 

2. pont: Kevesebb olajban (ha mindenképp olaj, akkor inkább az olíva mellett 

döntsünk) sütés, több gőzölés, párolás. 

3. pont: Az eltúlzott sózás nem valami egészséges, inkább más fűszerekkel 

törekedjünk a tökéletes ízesítésre. 

4. pont: Hetente egyszer vagy kétszer együnk édességet desszertként. Kerüljük viszont 

az ételek túlzott cukrozását. 

5. pont: Naponta nem árt meg egy pohár joghurt, kefír egy kis túró vagy éppen 

sajt. Ki melyik mellett dönt. 

6. pont: Rendszeresen együnk gyümölcsöt és zöldséget. Akár minden délután, esetleg 

tanulás mellett egy elrágcsált alma is elég kezdetnek. 

7. pont: A boltban a fehér kenyér helyett válasszunk inkább barnát. Kicsit más az 

íze, főleg, ha teljes kiőrlésűről van szó, de sokkal egészségesebb. 

8. pont: Reggeli, ebéd, vacsora kombináció mellé még legalább egy vagy kettő 

étkezést is be lehet szúrni a mindennapokba. Legyen az uzsonna vagy tízórai, ki mikor 

eszik szívesebben. 

9. pont: Kerüljük a mindenféle ízesített innivalókat, kezdve a kólával. A tiszta víz 

még mindig jobban csillapítja a szomjúságot. 



10. pont: Mindent lehet enni, csak mértékkel, azonban ha nem mozogsz sokat, kerüld a 

magas szénhidrát tartalmú ételeket. 

11. pont: A marha- és a sertéshús fogyasztása jó, azonban nem túlzottan. Ha 

tehetjük, válasszunk halat, csirkét vagy más szárnyas állat húsát. 

12. pont: Rendszeres testmozgás elengedhetetlen. Ha nem vagy annyira eltökélt, mérd 

fel a képességeidet, és kezdetnek megteszi, minden délután, vagy amikor neked 

megfelel, akár kimenni egy fél órára kocogni, vagy pár testmozgást elvégezni 

(fekvőtámasz, felülés). Garantált a hatás. 

            L.N. 

Jó tanácsok: 

Téli sportok 

Ha kinézünk az ablakon, láthatjuk a csodás telet. Fúj a szél, vagy hull a hó, 

esetleg jégeső kopogtatja a házak tetejét. Ilyenkor senkinek sem szíve vágya kimenni, 

de bent sem ülhetünk egész nap. Legszívesebben valamilyen testmozgás után néznénk. 

Na, de télen?  

Nem is gondolnánk, mennyi sportág áll rendelkezésünkre az év ezen 

időszakában. Sokan szeretnek görkorcsolyázni, viszont ilyen hidegben ez nagyon 

veszélyes lenne, szinte lehetetlen. Itt van egy nagyon hasonló sportág: a 

jégkorcsolyázás. Annyiban tér el a görkorcsolyázástól, hogy jégen lehet használni (és 

persze nincsenek kerekei). Nagyon kellemes időtöltés, és ha már belejöttünk, 

mindenféle trükköket meg fogunk tudni csinálni. Ezen a kategórián belül 

választhatjuk: a jégkorongot (hoki), Bandyt (olyan, mint a jégkorong csak labdával) 

vagy a Curlinget (stratégiai játék jégpályán, a jég sakkjának nevezik). A műkorcsolyát, 

illetve a jégtáncot vagy a szinkronkorcsolyát. Ezeket főként a hölgyek kedvelik. Ha 

gyorsítani szeretnénk: a gyorskorcsolyát, vagy a jégvitorlázást (jégen közlekedő 

minihajó vitorlával) is kipróbálhatjuk.  

Talán a legismertebb és legelterjedtebb téli sport: a síelés. Sokan akár több száz 

kilométert is képesek utazni egy szép, behavazott hegyoldalért. A síközpontok minden 

télen televannak síelőkkel és snowboardosokkal. Ha már unalmasnak találjuk                           

az egyszerű síelést, megpróbálkozhatunk a sífutással is, ez sokkal megerőltetőbb.  

Van itt egy bátorságot igénylő síkategória is, ez a síugrás. A síugrók a 

síugrósáncról elrugaszkodva repülnek óriási magasságban sílécekkel a lábukon. A 

Biatlon is egy síléceken űzhető sportág, mely sífutásból és lövészetből áll. Sokan a 

síelés helyett inkább a snowboardozást választják. Az utóbbi időben nagyon megnőtt 

az ezt a sportot űzők száma. Nem egy ember szerint könnyebb irányítani és 

egyszerűbb megtanulni, mint a síelést. Nem is gondolnánk, de a szánkózás is egyfajta 

sportág. Úgy mint a bobozásnál, itt is a gyorsaság számít. Nem mondható nehéznek, 

hisz a versenyzők a szánkón, illetve a bobban ülve siklanak lefelé a havas pályán. 



Egyetlen, amire ügyelniük kell, az a súlyelosztás, kanyar esetén a dőlés. Kevésbé 

elterjedt, de annál érdekesebb sportág a kutyaszánhajtás (szánhúzás). Ki ne ismerné? 

Befognak pár kutyát a szán elé és már kezdődhet is az élmény.         

Fontos a testedzés télen is. Még jó, hogy ennyi érdekes sport áll 

rendelkezésünkre. Biztos mindenki talál köztük olyat, ami neki alkalmas, ezáltal a tél 

sem fog unalmasan telni, és az egészségünket is megőrizhetjük.  

Sok sikert! 

F.B. 

Tűnődések: 

 Utolsó hajrá a félévi bizonyítvány előtt 

A félévi jegylezárás kétség kívül egy fontos esemény. Ez az időszak a legtöbb 

tanuló számára eléggé stresszes, viszont van olyan fajta diák is, akinek a félévi 

bizonyítvány nem akkora jelentőséggel bír, mint az évvégi.  

Be kell vallanom, hogy én az utóbbiak közé tartozom, mert nem is tudom, 

számomra valahogy sosem volt annyira fontos, hogy milyen jegyeim lesznek a 

bizonyítványban félévkor. Természetesen amelyik tantárgyból tudtam, abból 

javítottam, mert azért annyira mégsem volt mindegy… :). Csak hát nekem mindig is az 

évvégi jegyeim az ütősebbek, mert az az egész évi tudásomat mutatja, amit egész évben 

teljesítettem. De persze ez csak az én véleményem, ettől még nem kell mindenkinek így 

gondolnia, de azért biztos vagyok benne, hogy vannak, akik egyetértenek velem 

meglátásomban. Viszont azt meg kell hagyni, hogy lenyűgöző azoknak a diákoknak a 

kitartása, akik mindkét bizonyítvány alkalmával tiszta egyesek, illetve kitüntetettek 

(beismerem, jómagam is irigylem ezen tanulók odaadó és teljes erőfeszítéssel elért 

munkájának gyümölcsét). Jó tanács: „Ne adjátok fel, tartsatok ki, és küzdjetek minden 

erőtökkel, s higgyétek el, meglesz az eredménye igyekezeteteknek!“ 

T.V. 

 

Mit is nevezünk szerelemnek? 

Sokan összekeverik a szerelmet a szeretettel, pedig a két fogalom teljesen mást 

jelent. Szeretni lehet családunkat, barátainkat, ismerőseinket, háziállatunkat, zenét, 

amelyet szívesen meghallgatunk, filmeket, amelyeket gyakran megnézünk, vagyis a 

hozzánk közel álló embereket, dolgokat.  

Szerelemből szeretni valakit viszont egészen másfajta szeretetet jelent - ilyenkor 

csak azt az egy embert látjuk, akibe szerelmesek vagyunk, ő jelenti számunkra az egész 

világot, szóval egyszerűen boldogok vagyunk, s ez egy leírhatatlan érzés. Persze (mint 



sok minden más dolognak) a szerelemnek is vannak előnyei és hátrányai, íme rá 

néhány példa:                                                                                 

Előnyök:  - mindent felülmúló boldogságérzet                                                   

        - romantikus gesztusok                           

        - közös programok          

        - szenvedélyes csók, felejthetetlen együttlét             

        - bizalom, hűség, figyelmesség, törődés                                                                                                

Hátrányok:  - szomorúság érzése         

           - elhalasztott (lemondott) programok       

           - érzelemmentesség         

  - bizalmatlanság, hűtlenség, elhanyagoltság mindkét fél részéről                                                   

Egy jó tanács: „Ha szerelmes vagy, hallgass a szívedre, de ugyanakkor használd az 

eszedet is!“ 

 

Irodalom: 

Emlék 

 

Hol volt, hol nem volt, 

Vége lett, mese volt. 

Miért tetted? Mit tettem? 

Hogy így elvesztetted 

Hitedet énbennem?! 

 

Vártam rád reggel, 

Vártam rád este. 

Miért lett már vége 

Ennek a mesének? 

 

Azt hittem szerettél, 

Nem adnál semmiért. 

Mégiscsak elhagytál, 

Eltűnt a boldogság. 

 

Miért tűnt el? Hova tűnt? 

A tengerben elmerült? 

Elrepült? Merre ment? 

Te hol vagy... kedvesem? 

 

Miért hagytál engem itt? 

Azt hitted jobb lesz így? 

Nem szóltál, köszöntél, 

Elhagytál, elmentél!  

 

Vártam rád, nem jöttél, 

Csillagos fenn az ég, 

Hívtam, nem válaszolsz, 

Emlék vagy, s álmodom.

F.B. 

 

 

 

T.V. 

 



SIKERÜNK: 

Mi lesz velünk, magyarokkal? 
 

Ezzel a címmel írt sikeres pályamunkát Németh Enikő, szextós diák a Palóc 

Társaság által meghirdetett MAGYAR KULTÚRA NAPJA versenyre.  

A díjátadóra január 24 -én (vasárnap) került sor a Magyarság Házában 

Budapesten, ahol a Kárpát-medencéből érkező 170 munka közül körülbelül 25-öt 

méltattak. Németh Enikőt azonban az a szerencse érte, hogy megnyerte a fődíjat, s a 

méltó közönség előtt felolvashatott a szépirodalmi jellegű munkájából részletet. 

Jutalma: Józsa Judit művész értékes keramikus alkotása és nagy könyvcsomag.  

Gratulálunk! 

         A Szerkesztőség 

 

Íme a nagy elismerésben részesült munka teljes egészében: 

 

 Lassan lépkedek a járdán, ujjaimba egy csöppnyi kéz kapaszkodik. Ahogy 

barangolunk a falu utcáin, az unokám egyre csak ezt szajkózza: 

- Mama, ott vagyunk már? Annyira kíváncsi vagyok arra a házra… 

Én csak mosolyogva lenézek rá, és sokadszorra megismétlem: 

- Már nemsokára, aranyom. 

Ahogy csendesen ballagunk egymás mellett, elmélázom, képzeletem másutt jár 

már. Szinte látom magam ugyanennyi esztendősen. Hosszú, barna hajam két gyönyörű 

copfba fonva ölelte át izgalomtól kipirosodott arcom. Anyukám a nagy szekrényből 

készítette ki a legszebb ruhámat: egy fekete bársonyszoknyát, amihez fehér inget és egy 

vastag harisnyát kaptam. Emlékszem még, mennyire örültem, az egész utat 

végigcsicseregtem a házunktól az iskola bejáratáig. De hát melyik gyermek ne várná a 

beiratkozást? Pontosan emlékszem még arra, mikor anyukámba kapaszkodva átléptem 

a hatalmas épület kapuját. Kicsit megrémültem, mert az már nem olyan volt, mint az 

óvoda. Az iskola első emeleti ablaksoráig nem is láttam fel. Szaporán pislogva 

tekintgettem fejem fölé, ahol a magyar zászló járt ide-oda lengedezve lassú táncot a 

lágy áprilisi szellővel. A folyosóra érve még a szavam is elállt. Minden falat az 

iskolások rajzai borítottak, a mennyezetről papírvirágok és színes pillangók lógtak le, 

a hosszú terem közepén pedig padok sorakoztak, amelyek addigra már félig megteltek 

a beiratkozó diákokkal. Még erősebben szorítottam anyukám kezét, aki végül leült 

velem egy üres helyre. Nem sokkal érkezésünket követően egy elegáns, szemüveges, 

idősebb nő lépett a mikrofonhoz, hogy köszöntse a jövendőbeli tanulókat. Sajnos már 



nem emlékszem az igazgatónő kedves szavaira, de rekedtes, érdes hangja a mai napig 

visszacseng fülembe, ha rá gondolok.  

A valóságba hirtelen unokám hangja ránt vissza, aki unatkozva kéri, hogy 

meséljek neki valamit, amíg sétánk tart. 

- Hát jó – adom be a derekam. – Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt én 

is pontosan abba az iskolába jártam, amelybe szeptembertől te is fogsz majd. És annyi 

szép évet töltöttem ott el. Úgy tizenkét éves lehettem, mikor az egyik órán a tanító néni 

kivitt minket az udvarra, ahol gyönyörű rendben sorakoztak a tuják és kisebb cserjék. 

A bejáratnál két elárvult virágtartó állt. Az volt a feladatunk, hogy feldíszítsük nyárra 

az iskolát – magyarázom neki.    - Így aztán egész órán azzal szorgoskodtunk, hogy 

földet öntöttünk a tartókba, majd egy kis lapáttal gödröcskéket ástunk bele. Azokat jól 

elárasztottuk vízzel, hogy a pici virágoknak, amelyeket beleültettünk, legyen mit 

inniuk. 

Ahogy magamban felidézem hatodikos osztályomat, újra hatalmas mosoly ül az 

arcomra. Szép évek voltak azok. Ez mind még a nagy migráció előtt történt, és annak 

is már hány éve! Furcsa dolog az idő rohamos múlása. Egy szempillantás, és a 

csúszdázó gyerek helyett már egy nagymama néz rám vissza a tükörből – merengek el 

ismét gondolataimban. Ez már az öregedéssel jár. 

Néhány lépéssel később befordulunk egy sarkon. Bár az utcának ismerősnek 

kellene lennie, már semmi nincs meg abból, amire emlékszem. Végigsétálunk a 

repedezett betonjárdán, míg én csodálkozva nézem, mennyi minden változott meg 

azóta, hogy befejeztem itt a kilencediket és elköltöztünk a szüleimmel. Ahol régen a 

fagylaltozó volt, ott most egy hatalmas, fehérre mázolt ház áll, mellette pedig, ahol 

egykor egy kicsi, sárga csúszda árválkodott, most egy üzletet építenek. Szomorúság 

önti el a lelkem, ahogy végiggondolom, hány délutánt töltöttünk ott, s egy pillanatra 

úgy érzem, minden emlék elhalványul a régi utca képével együtt. Az is, amikor iskola 

után órákig csúszdáztam két legjobb barátommal, vagy az, amikor a magyar 

nagydolgozat előtti napon a fagylaltozóban ülve kérdeztük ki egymástól a Szeptember 

végén-t. Mire végeztünk, már a személyzet is fejből fújta a verset.  

 Először a kerítést pillantom meg, aminek hajdani zöld színű bevonatát 

már megette a rozsda. Alig pár lépésre vagyunk a bejárattól. Hitetlenkedve meredek 

magam elé. A kaput csak egy pánt tartja, az sem tűnik már strapabírónak. Lassan 

odébb nyomom, s unokámat szorosan magam mögött húzva gyorsan belépek az 

iskolaudvarra. Pislogok párat, győzködöm magam arról, biztosan csak rosszul látok. 

Az épület, ami egykor nekem minden tudás és boldogság vára volt, most látszólag 

üresen, elhagyatottan áll a helyén. Ahogy lassan közelebb sétálok, megrökönyödve 

látom, hogy az utca felöli ablakok java már kitört. Mintha bedobálták volna valamivel. 

Amennyire belátni, az épületben teljes sötétség honol. Nem tudok józanul gondolkodni, 

fejemben teljes káosz uralkodik. Hová tűnt az iskola? Az a modern és biztonságos 

épület, ami annyi gyermek taníttatásáért felelt?  



Az udvart kutatom, hátha meglátok egy jelzést, hogy rossz helyen vagyunk, és ez 

nem az én régi iskolám. Ekkor pillantom meg azt az elnyűtt, kopott táblát, amire az 

iskola neve volt régen írva. Ez minden kétségemet kizárja. Jó helyen vagyunk, bár 

mintha a pokolba csöppentünk volna.  

- Segíthetek valamiben? – szól hozzánk egy hang az épület bejárata felől.  

- Igen. Meg tudná mondani, kérem, jó helyen járok-e, ha a magyar iskolát 

keresem? 

Kérdésemre csak egy hangos horkantás a válasz. Az ajtón ekkor egy öreg férfi 

lép ki, aki ránézésre a hetvenes évei elején járhat, haját ugyanis jócskán megcsípte a 

dér. Csoszogva jön le a lépcsőn és indul el felénk. A szokottnál hűvösebb időjárás 

ellenére csak egy munkáskabátot visel, ami felett már jócskán eljárt az idő, 

olyannyira, hogy már nincs rajta gomb, amivel összefoghatná. Egy hűvös fuvallat 

belekap a ruhadarab szélébe, és észreveszem, hogy kopott, lyukas nadrágját csak egy 

huzallal erősítette derekához, le ne csússzon. Kezében egy elemlámpát szorongat. 

Ahogy közeledik felénk, barátságosan ránk mosolyog, megmutatva így egyetlen, árva 

ép fogát. Mikor unokám megpillantja, szorosabban bújik hozzám. Kicsit megszeppen 

szegény az idegen férfi láttán.   

- Aztán miért tetszik a magyar iskolát keresni? – kérdezi az öreg értetlen 

arccal. 

- Az unokámat hoztam beíratni. 

Még mielőtt a férfi bármit is felelni tudna, valami gyorsan megmozdul mögötte. 

Egy kutyát vélek felfedezni, ami játékosan berohan az épület melletti hatalmas, 

gyomokkal borított területre. Ezt eddig észre sem vettem. Könny csípi a szemem, ahogy 

végignézek a telek ezen részén. Egykor itt futtatott stafétát, dobatott velünk krikett 

labdát és ugratott távolba hajdani tornatanárunk. Szegény, ha ezt látná, férfi létére is 

biztosan elsírná magát. Emlékszem még, hogy örültem, mikor jelesre futottam le az 

ötven métert. Aznap én voltam a világ legboldogabb embere, szüleimnek is szinte 

harsogva újságoltam el otthon a jó hírt. Most pedig, ahogy körbenézek, nem látok 

mást, csak sűrű gyomot, ami a futópályát teljes egészében belepi. 

Az öreg mordul párat, amiből annyit tudok kivenni, nem örül túlságosan kutyája 

játékának. 

- Megint kereshetem egész estig – zsörtölődik az orra alatt. – Elnézését 

kérem, csak néha nagyon fel tud bosszantani ez a vén dög. Nem vagyok már én sem 

mai gyerek, nem sok kedvem van ismét a sötétben keresgélni őt a gyom között. 

Visszatérve az iskolára. Nézze, nem tudom, mikor járt itt utoljára, de a magyar iskola 

már évek óta nem működik – magyarázza megértő tekintettel.  

Nekem pedig darabokra törik a szívem. 

- Nem, az nem lehet! Kérem, mondja, hogy ez csak egy rossz vicc! 

- Sajnos nem tehetem. Higgye el, azt a maroknyi magyart, aki még a 

faluban megmaradt, sorscsapásként érte az iskola bezárattatása. De nem volt más 



lehetőség. Évről évre egyre kevesebb magyar kisgyereket írattak be, ami oda vezetett, 

hogy az iskola nem volt képes eltartani saját magát, s hogy az eladósodástól 

megmeneküljön, a község vezetői úgy döntöttek, bezárják.  

- De mégis hogy lehetséges ez? Amikor én jártam ide, az iskola úgy 

százötven diákkal büszkélkedhetett, ami falusi szinten nagyon is értékelendő. És ha 

belegondolok, a szüleim idején a létszám ennek háromszorosa volt. 

- Éppen erről beszélek. Látja, csak egy generáció felcseperedése alatt 

mennyire csökkent a magyarok száma. Így nincs is min csodálkozni, ha csak két 

gyereket akartak elsőbe íratni az utolsó években.    

- És mi lesz most? Hová járnak a magyar gyerekek iskolába? 

- Ez a gond. Nem járnak magyar iskolába. A környéken már a harmadik 

iskola mondott csődöt ebben az évben, és még csak tavasz van. 

- És akkor mégis hová menjek az unokámmal? – kérdezem már a 

könnyeimmel küszködve. Ez nem lehet igaz, ilyen nem fordulhat elő! 

- Nem tudok segíteni magának, én csak egy falusi öregember vagyok. Csak 

azért vagyok most is itt, mert megkértek, hogy időnként nézzek rá erre a vén épületre. 

Nyugdíjas létemre pedig ez igazán nem okoz gondot. Nézze csak meg, mekkora károkat 

okoztak már így is – mutat a háta mögé szomorúan. - Az után kerestek fel és kérték a 

segítségemet, hogy egy fiatal banda egyik éjszaka bedobálta az üres épület ablakait, és 

ami mozgatható vas volt, azt elvitték. Így aztán minden nap idejövök párszor, és 

ellenőrzöm, nem tettek-e nagyobb kárt benne. Akárhányszor megérkezem, felidézem 

magamban azokat az éveket, amiket én töltöttem itt diákként, és higgye el, nem könnyű 

megállnom a sírást. Szörnyűség, ami az utóbbi években körülöttünk történt. A faluban 

lassan fogyatkozott a magyarság, végül a szomszédjaimmal sem értettem szót, csak 

szlovákul. Mára már csak a postán és a sarki élelmiszerüzletben tudnak magyarul az 

eladók, másutt nem. Senki nem vállalta fel, hogy magyar, ami lassan a nyelv teljes 

kihalásához vezet. A helyzet pedig egyre csak romlik. Örülni kellene, hogy magyar 

iskolába szeretné adni az unokáját, de közben a harag és a tehetetlenség majd’ széttépi 

a szívem, ha belegondolok, hogy ő évek óta az egyetlen, akit ez a volt magyar iskola 

érdekel. 

Levegő után kapva ülök fel az ágyamban. Verejtékező homlokomhoz kapok és 

hunyorogva nézek körbe. Lassan kezdenek kirajzolódni szobámban az ismerős bútorok 

körvonalai. Tehát csak álmodtam. 

Kint még sötét van, nem lehet több hajnali három óránál. Mindenki alszik a 

házban. Az ajtón át hallom apám horkolását, a szoba túlsó feléből pedig az öcsém 

szuszogását. Nem tudom rábírni magam, hogy visszafeküdjek. Fogom magam, és 

amilyen halkan csak tudok, besurranok a fürdőszobába, nehogy felébresszek valakit. 

Gondolataim még mindig zavarosak, az öreg gondnok szavai visszhangzanak a 

fejemben. Tényleg csak álmodtam az előbb – motyogom magamban. Most ugyanis egy 

tizenhat éves, zavarodott tekintetű lány bámul rám vissza a tükörből. Lassan szedem a 



levegőt, hadd nyugodjak meg. Aztán visszamegyek a szobámba, és bár ágyamban 

hosszasan forgolódok, nem tudok elaludni. Ilyen gondolatokkal nem. 

Lehetséges, hogy egyszer, a jövőben valóra válik ez a szörnyű álom? 

Bekövetkezhet a magyarság vége? Elkezdek hát erősen gondolkodni és arra jutok, 

hogy ha minden olyan rohamos ütemben folytatódik, mint ez idáig, akkor sajnos igen. 

De nem tehetjük meg azt, hogy gyermekeink, unokáink számára nem biztosítunk 

magyar iskolát! Azt nem tehetjük! Ráadásul még nincs késő cselekedni.  

Bár romlásnak indult a magyar nép, még nem késtünk el változtatni mindezen. 

Hiszen a jövőben is büszkén kell felvállalni az embereknek, hogy magyarok, hogy 

anyanyelvük milyen gazdag, és hány csodálatos mű áll rendelkezésükre szókincsük 

bővítésében. Mert harminc, negyven, ötven év múlva is tudniuk kell a magyaroknak, 

milyen csodálatos kultúrájuk van. Újságolják csak el mindenkinek, aki nem tudja, hogy 

a Rubik kocka, a C-vitamin és a golyóstoll is mind-mind magyar emberhez fűződik. 

Hogy akkor is legyen olyan gyermek, aki anyák napján minden szülőt megríkat, mikor 

hangosan szavalja József Atillától a Mamát. Hogy maradjon meg nekik is a kolbász, a 

halászlé, a karácsonyi bejgli és a somlói galuska a legfinomabb ételeknek, és ha elég 

nagyok rá, tanuljanak meg igazi kalocsai mintát hímezni vagy néptáncot járni. Mert ez 

így tisztességes egy magyar gyereknek. Ezek közül mindennek részese kell, hogy 

legyen, hogy értékelni tudja, mekkora hatalom van birtokában azáltal, hogy 

magyarnak mondhatja magát. Ezt kell tenni, mert még nem jött el a magyarság 

elsiratásának ideje. Most kell lépni, mert még van esély a változtatásra. 

 Lassan rendeződnek fejemben a gondolatok, kezdek kicsit lehiggadni. Én 

már eldöntöttem, mit fogok tenni, hogy általam mindenképpen fennmaradjon a 

magyarság. Gyermekeimnek magyar nevet fogok adni, magyar iskolába íratom őket, 

és amennyit csak tudok, átadok nekik mindabból, amit a saját kultúrámból ismerek.  

Mosoly ül ki az arcomra, és nyugodt szívvel hajtom álomra a fejem. Mert már 

tudom a megoldást arra, mi lesz velünk, magyarokkal. 

 

Németh Enikő, szextó 


