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Októberi ünnepeink 

 
  

 „ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc, 

és ötvenhat: egyszer minden száz évben 

talpra állunk kínzóink ellen. Bármi 

következik, boldogság, hogy megértem”  

(Faludy György) 

 

Az elmúlt hónapban két olyan történelmi jelentőségű eseményről is 

megemlékeztünk, melyek mind a mai napig lángoló sebeket égettek lelkünkbe, 

identitásunkba, mégis óriási lépést jelentettek nemzeti függetlenségünk 

megvalósulásában. 

Október 5-én reggel megrendítően szép iskolai ünnepség keretében idézték fel az 

aradi vértanúk helytállását és hősiességét a 12.id osztály tanulói. A műsort Kákonyi 

László tanár úr állította össze és tanította be a diákoknak. 

Október 19-én a seregélyesi művelődési házban mutatták be „Mi volt 1956, barátom?” 

című gondolatébresztő, zenés, táncos, verses megemlékezésüket a 11.id-sek 

Varsányiné Kozma Judit tanárnő vezetésével. 

Mára már mindennapjaink természetes velejárójaként éljük meg a szabadság 

érzését, élvezzük a függetlenség adta előnyöket, de nem lehet felednünk, hogy 

őseink, a sokszor névtelen hősök vérüket áldozták ezért. A miénk és a jövő 

generációk feladata is, hogy megőrizzük őket emlékezetünkben.  

    

     

CSOMÓ   
Csak Okosan Minden Órán 



Bevezethetik az iskolaköpenyt… 
Nagy port kavart Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár az Info Rádióban tett nyilatkozata, mely szerint 

újra be kellene vezetni az iskolaköpeny használatát, mert egyrészt erősítené a fegyelmet és a 

közösséghez való tartozást, valamint elrejtené a tanulók anyagi helyzete közti különbségeket.  Pokorni 

Zoltán volt oktatási miniszter, az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke viszont nem tartja jó 

üzenetnek az államtitkárasszony ötletét. Mi is megpróbáltuk körbejárni ezt a kérdést, latolgatva az 

előnyöket, hátulütőket, s közben többek véleményét is kikértük. 

 A ’80-as évek végéig dívott hazánkban a nem éppen esztétikus, de praktikus nejlonköpenyek 

viselete az iskolákban. Míg Kínában és Angliában teljesen természetes a diákok uniformizált öltözködése, és 

kifejezi az egy adott intézményhez való tartozást is, mely a nebulókat sokszor büszkeséggel tölti el, addig 

nálunk sokakban rossz emlékeket ébreszt. A diákok nem akarnak egyformának látszani, külső 

megjelenésükkel is szeretnének kitűnni a tömegből – más kérdés, hogy ehhez időnként rossz módszert 

választanak. Míg Hoffmann Rózsa a családi kiadások csökkentéséről beszél, addig a szülők tartanak a plusz 

kiadásoktól, hiszen a drága tankönyvek és iskolaszerek mellett egy többezer forintos köpenyre is áldozniuk 

kellene. Arról nem is beszélve, hogy rövid időn belül ezen ruhadarabok között is megjelenne a márkás, 

drága és az olcsóbb változat, és mindez felülírná az eredeti elképzelést, mely szerint a köpeny „ápol és 

eltakar”. 

Egyes szakemberek szerint gyermeklélektanilag mégis van létjogosultsága az ötletnek, hiszen egy 

igényesen szabott, higiénikus anyagból varrt ruhadarab jótékonyan fedné nemcsak az anyagi 

különbségeket, hanem az alkatbeli ’nemszeretemségeket’ is. Hiszen iskolába nem rivalizálni vagy feltűnni, 

hanem tanulni járnak a gyerekek. A pszichopedagógus szerint az iskolaköpeny a nagyobb lányoknál arra is 

hasznos lehet, hogy az időnként túlzottan kitárulkozó felsőjüket elrejtse nemcsak a tanárok, de a fiú 

osztálytársak szeme elől is.  

Míg nálunk a köpeny csupán véd és eltakar, addig Brazíliában a rádiós chipekkel ellátott formaruhák 

azt is jelzik, ha a tanuló nem jelent meg egy adott órán, s ennek nyomán a szülő sms-ben értesül gyermeke 

mulasztásáról.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Hoffmann Rózsa személyes akciójának tekinti a 

kezdeményezést, és a téma egyelőre nem kerül napirendre a Parlamentben, az államtitkárság viszont 

közvélemény-kutatás keretében mérné fel az iskolaköpeny bevezetésének társadalmi támogatottságát.          

            
 

MAGÁNVÉLEMÉNY 

„Az idei tanév kezdetével be szerették volna vezetni az iskolaköpeny használatát. Én 

személy szerint reménykedem, hogy erre nem kerül sor. Szerintem felesleges dolog, én 

biztosan nem venném fel, és úgy gondolom, hogy sok szülőt felesleges kiadásokra 

kényszerítene. Megkérdeztem a mamámat, hogy mi erről a véleménye. Szerinte az ő 

gyerekkorában ez nagyon jó dolog volt, mert védte a ruhát a sok piszoktól, és aki 

nagyon szegény volt, annak eltakarta a ruháját a köpeny. És legalább egységesen 

mutattak a diákok. A köpeny színe sötétkék, vagy fekete volt, míg a tanároké fehér, 

mint manapság.”                 Józsa Kitti 9.ir 



RIPORTOK, VILLÁMINTERJÚK AZ ISKOLAKÖPENYRŐL 
9.ir osztályosok egy nyelvtani projektfeladat keretében készítettek fiktív és valós villáminterjúkat  

a téma kapcsán. Ebből válogattunk az alábbi összeállításban. 
 

Az oktatási államtitkár kötelezővé tenné az iskolaköpeny viselését. Az indoklás szerint azért, hogy ezzel 
„áldásos módon eltakarja” a gyerekek ruhái között meglévő különbségeket. Hoffmann Rózsa 
szakállamtitkár mindössze személyes véleményét közölte, amikor úgy nyilatkozott, hogy szerinte az 
egyenruha jó ötlet, mert erősíti a fegyelmet és a közösséghez való tartozást, ráadásul a szülőknek is 
kevesebbet kellene költeniük ruhára. Ezek után úgy gondoltam megkérdezem  azokat is akikre ez hatással 
lesz. Lássuk, mit gondolnak ezzel kapcsolatban a diákok. Nagyon különböző válaszokat kaptam. Az egyik 
barátnőm például ezt nyilatkozta: 
-Szerintem nem jó ötlet, hisz ezzel elnyomják az egyéniségünket, drága megoldásnak tartom, ráadásul nem 
is biztos, hogy mindenkinek jól áll. 
A másik barátnőm viszont igazán jó ötletnek tartotta:  
-Persze hogy hallottam róla – mondta –, és szerintem nem is olyan rossz ötlet, mint ahogy mindenki hiszi, 
mivel nem kell reggelente azon izgulni, hogy milyen ruhát vegyek fel, nem pletykálnak arról, hogy milyen 
ruhákban járok, és talán az osztály is egységesebb lesz tőle. 
Mindketten igazán meggyőző válaszokat adtak, de kíváncsi voltam arra is, hogy a tanárok mit gondolnak… 
-Én igazából támogatom – érvelt egyikük –, hiszen gondolj bele, nem lesz koszos a ruhád, nem piszkálnak 
mások, ha nem ugyanolyan ruhát hordasz, mint ők, és ráadásul egy csomó időt is spórolhatsz vele 
reggelente. 
Itt is volt persze ellenérv: 
-Nos erre én csak azt mondom, hogy minden jó így, ahogy van, hisz egy egyenruhát mindennap mosni kell, 
külön kell kifizetni, ráadásul úgy kell beutaznod az iskolába, hogy már rajtad van, és ez sokaknak igazán 
kényelmetlen lehet. Szóval én ellenzem.  
Láthatjuk, ahány ember, annyi válasz. Úgy tűnik, ez a kérdés igazán megosztja az embereket. Mindkét 
oldalról elég meggyőző válaszokat kaptam, és hogy mi lesz ennek a ”történetnek” a vége, az még a jövő 
titka. Az viszont kiderült, hogy mindenki kitart a véleménye mellett, úgyhogy ez egy kemény „harc” lesz!  

Tulkovics Nóra 9.ir 

 
 
Először Igazgató Urat kérdeztem, hogy miért előnyös az iskolaköpeny. 
-Egyrészt mert az iskolához, közösséghez való tartozást, a fegyelmet erősítené, másrészt olcsóbbá 
tehetné a gyerekek ruházkodását is. 
-Ön szerint a diákjai hogy állnak hozzá? Mit gondolhatnak erről a viseletről? 
-Minden nap látom a diákjaimat, ahogy szünetekben összeállnak, beszélgetnek a témáról, és nem nagyon 
lelkesednek érte, hogy behozzák a köpenyt, furcsa újdonságnak tűnik nekik, idegen dologként állnak 
hozzá. 
-Mit gondol, eltakarná-e a társadalmi különbségeket? 
-Igen eltakarná, és így a fiatalok nem egymás ruházkodásával foglalkoznának, hanem a belső értékeket 
helyeznék előtérbe. 
Osztálytársaim körében is kérdezősködtem: 
-Nóri! Mit szólsz ahhoz, hogy esetleg köpenyben kell majd jövőre iskolába jönnünk? 
-Szerintem nagyon jó ötlet, mert így összeöltözhetnénk, látszana, hogy egy iskolába járunk, és mivel 
nekünk jó a divatérzékünk, mindennap valami új ruhával tudnánk aláöltözni.  
Martint is megkérdeztem, hogy mi lenne az előnye vagy hátránya a köpeny esetleges bevezetésének: 
-Én nem örülök neki, mert eltakarná a lányok idomait. A mostani divat nagyon tetszik, nem volna jó, ha a 
köpeny eltakarná a márkát, feliratot, sőt, még kényelmetlennek is gondolom. 

Szabó Anna 9.ir 
 



 

Összetartozás napja  

 

 

A „Határtalanul” pályázat keretében tartottuk meg október 19-én az Összetartozás napját, 

melynek témája a Felvidék volt. 

 A seregélyesi művelődési házban Butola Zoltán igazgató úr tartott érdekes előadást a 

történelmi Magyarország nemzetiségi kérdéseiről, a trianoni határrendezés körülményeiről, 

következményeiről, s arról hogyan kell nekünk, mai magyaroknak felelősségteljesen és 

reálisan hozzáállnunk ehhez a kérdéshez. 

 Ezt követően került sor az osztályok legeredményesebb projektvideóinak 

bemutatására. Ebben a versenyben harmadik helyen végzett a 9.a osztály Komáromról és 

környékéről összeállított képes beszámolója. Második lett holtversenyben a 10.a  Nyitráról és 

a 12.id Tátráról készített anyaga. A zsűri legjobbnak a 11.id Pozsonyt és környékét bemutató 

kisfilmjét ítélte. Nem volt könnyű dolguk, hiszen minden tanulócsoport komolyan vette a 

feladatot, és színvonalas munkát adott le. Az értékelés szempontjai között azonban nemcsak 

a minőségi elvárások, hanem az önállóság, az eredetiség, a csoporton belüli kooperáció és az 

Összetartozás napjának eszméjéhez való kapcsolódás is szerepeltek. A feladat tehát nem 

elsősorban turisztikai célú bemutató készítése volt, hanem a magyar történelmi és kulturális 

értékek, kapcsolódási pontok feltérképezése. 

 A következő izgalmas megmérettetés egy olyan feladatlap osztályonkénti megoldása 

volt, ahol internetes kutatómunka segítségével rövid idő alatt kellett megválaszolni harminc, 

a Felvidékhez kapcsolódó, könnyűnek egyáltalán nem nevezhető, földrajzi, irodalmi, 

történelmi, kultúrtörténeti kérdést. A legjobb megoldást itt is a 11.id osztály hozta, második 

helyet ért el a 9.ir, harmadik lett holtversenyben a 10.a, a 10.ir és a 11.n. 

 A legérdekesebb feladatnak a hagyományos felvidéki ételek elkészítése bizonyult. A 

zsűri kóstolhatott knédlit, sztrapacskát, cibulácskát, szlovák krémest és még egy sor 

finomságot. Nem csoda, hogy nehéz döntés elé állították őket a csapatok, s az eredmény 

holtversenyek sora lett. Legfinomabbnak a 12.a osztály főztje bizonyult, második lett a 10.ir, 

a 11.id és a 12.id, harmadik helyezett pedig a 9.a, a 10.a, a 11.h, illetve a 12.nh. Ebben a 

versenyszámban nemcsak az ízletesség, hanem a tálalás és az ételek bemutatása is döntő 

tényező volt. 

 A délig tartó versenysorozat végeredménye a következőképpen alakult: 

 

I. helyezett  11.id osztály   45 pont 

II. helyezett  10.a osztály    39 pont 

III.helyezett  9.a és 12.id osztályok  38 pont 

 

A nyeremények tekintetében az iskola is kitett magáért. A győztesek osztályonként két-két 

tortával ünnepelhették meg ügyességüket, sikerüket. 
 

  



 

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPI TESZT  
KÉRDÉSEI ÉS MEGOLDÁSA  

 
1. Híres felvidéki bányaváros, itt verték az első magyar aranypénzt. 

Mi a város neve? Melyik volt az a német család, amelyik a 

XVI. században birtokolta a pénzverdét? 

Hány évig volt török kézen e 

város? 

 

Körmöcbánya  

 

Fuggerek 

 

Soha nem tudták elfoglalni. 

 

2. A Felvidéken, az akkor Kisszebennek nevezett településen született az az ember, aki 41 évesen 

felhagyott korábbi szakmájával, és festést kezdett tanulni. Egyik ismert képe egy felvidéki bányaváros 

látképét ábrázolja. 

Ki ő? Melyik bányavárosról van szó? Hol található most ez a kép? 

 

Csontváry Kosztka Tivadar 

 

Selmecbánya látképe 

 

Pécs, Csontváry Múzeum 

 

3. Jókai Mór egyik leghíresebb regényének fontos helyszíne ez a város. Itt dolgozik egy asztalosmester, aki 

befogadja a családjától megszökött leányt. 

Mi a város neve? Hány testvére volt a szökevény leánynak? Mi volt a családneve? 

 

Pozsony 

 

Három nővére volt. 

 

Mayer (Fanni) 

 

4. Mikszáth Kálmán talán leghíresebb regénye főleg ebben a városban játszódik. A város vezetői egy 

középkori jogszokásra hivatkozva furcsa dolgot tesznek, s ebből számos bonyodalom támad. 

Mi a város 

neve? 

Mi az a bizonyos „furcsa dolog”? Mi a neve a végül 

lefejezett főhős lányának? 

 

Lőcse 

A megsebesült bíró tetemét addig húzták társai a hóban, 

amíg élt, hogy minél nagyobb borsóföldet kanyarítsanak 

ki a főispán földjéből Lőcse város számára. 

 

Rozália (Rozál, Rozáli) 

 

5. Egy vár áll ott, ahol az egyik legjelesebb magyar költő – képletesen – be akart törni az országba új 

szemléletű költészetével. 

Ki a szóban forgó költő? Mi a település/vár neve? Melyik két folyó találkozási pontján épült? 

 

Ady Endre 

 

Dévény (Devín) 

 

Duna, Morava 

 

6. A „nagyságos fejedelem” földi maradványai 1906 óta pihennek ebben a gyönyörű, gótikus 

templomban, amely a Felvidék építészeti örökségének egyik gyöngyszeme. 

Kinek a földi maradványairól van 

szó? 

Honnan hozták oda e 

maradványokat? 

Hány méter magas a szóban 

forgó dóm tornya? 

 

II. Rákóczi Ferenc 

 

 

Rodostó (Isztambul)  

Törökország 

 

Megközelítőleg 59 méter. 

 



7. A Felvidék első szabad királyi városa, ma a szlovák katolikus egyház székhelye. Belvárosi palotái, 

templomai az egyik, egész Európában elterjedt korszakos művészeti stílus reprezentánsának tekinthetőek. 

Mi a város neve? Mi az említett művészeti stílus 

neve? 

Melyik nagy autómárka 

működtet gyárat jelenleg ebben a 

városban? 

 

Nagyszombat 

 

barokk 

 

PSA (Peugeot – Citroën) 

 

8. Szlovákia első nemzeti parkja ez a terület. Legmagasabb pontján 1896-ban a magyar millennium 

alkalmából emlékművet avattak, melyet később, 1920-ban szlovák nacionalisták felrobbantottak. 

Mi a terület neve? Hány méter magasan van az 

említett pont? 

Mit kért az emlékműre vésett 

szöveg „az egektől”? 

 

Magas-Tátra, Gerlachfalvi-csúcs 

 

2655 méter 

„új ezer esztendőt” a 

magyarságnak, a hazának 

 

9. Egy várban született a magyar költészet egyik óriása, aki szerelmi lírájával mind a mai napig 

megdobogtatja az ifjú szíveket. Nemcsak élete, halála is különös volt, egy ágyúgolyó roncsolta szét 

mindkét combját, de nem engedte amputálni a lábait, s így vérmérgezésben halt meg. 

Mi a vár neve, ahol a költő született? Hol halt meg? Hol temették el a költőt? 

 

Zólyom 

 

Esztergom 

 

Hibbe 

 

10. A szlovák nemzeti nedűnek tartott ital a borókabogyó erjesztésével készül. Illata a ginre emlékezetet. 

Mi az ital neve? Hány százalék a szabvány szerinti 

minimális alkoholtartalma? 

Honnan származik ez az ital 

(melyik terület/térség/megye)? 

 

Borovicka 

 

37,5% 

 

az egykori Liptó vármegye 

 

********************************

HELYESÍRÁSI VERSENY A MAGYAR 

NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL 
 
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangú szavazással 
fogadta el azt az országgyűlési határozatot, melynek értelmében november 
13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja. 1844-ben e napon fogadták el a 
magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. Ennek méltó megünneplésére 
iskolánkban 2012. november 22-én helyesírási versenyt rendezünk, melyre 
magyartanáraitoknál jelentkezhettek. 

 

KOVÁCS TÜNDE és VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT 

************************************** 



Élménybeszámoló Galántáról 

Hétfőn reggel nyolckor indultunk Seregélyesről Komárom irányába. Vártam ezt a kirándulást, mert 
sajnos másképp nem tudtam volna eljutni ide, Galántára. Komáromnál természetesen 
megemlékeztünk Klapka György honvédtábornokról – énekléssel. Átkeltünk a Dunán, és dél körül 
elértük végcélunkat. A szállásunk egy kollégiumban volt, nekem megfelelt, csak az ágyat találtam 
kicsit kényelmetlennek. De ez legyen a legnagyobb bajom! Elhelyezkedtünk, kipakoltunk, 
étkeztünk, majd galántai városnézés következett. Valamivel szebb volt, mint a szülővárosom, 
Székesfehérvár. Vacsora után a többiek szórakozni mentek, én lefeküdtem, mert elfáradtam.  

Kedden reggeli után a két Esterházy-kastélyt kerestük fel, az egyik szépen felújított, a másik 
romosan is impozáns látványt nyújtott.  Délután a galántai fürdőbe mentünk, én nem fürödtem, de 
maga a létesítmény tetszett. Szerdán délelőtt Dunaszerdahely után Pozsony következett, többek 
között a vár. A város valamikor a magyar országgyűlés székhelye volt, most már Szlovákia fővárosa. 
A volt koronázó templomban sok magyar király fejére helyezték a Szent Koronát. Csütörtökön 
Dévényt tekintettük meg. Természetesen itt is van vár, és mi ezt is megnéztük, sétáltunk, hideg 
ebédet fogyasztottunk. Pénteken, a hazaindulás napján még egy templomot látogattunk meg, amit 
nagyon érdekesnek találtam. 

Összességében jól éreztem magam, olyan érzésem volt, mintha Magyarországon jártam 
volna, csak másképp beszéltek. A vendéglátóink (a testvériskolánk tanárai, diákjai) nagyon 
kedvesek, udvariasak voltak. Remélem, ha ők jönnek hozzánk, ugyanezt érzik majd.  

Magyar Viktor 11.a 
 
 

Kirándulás az őszi erdőben 

 

 Ismét részt vehettünk egy szép őszi kiránduláson, 
melyet Druzsin János tanár úr szervezett. Október 20-án 

ellátogattunk a Kab-hegyre, az ötlet mindenkinek nagyon 
tetszett.  
 Úrkútig az iskola kisbuszával mentünk, s onnan gyalog 

indultunk tovább. Megnéztük az úrkúti őskarsztot, amely 
nemzetközi viszonylatban is egyedülállónak számító földtani 
képződményünk, ugyanis a mangánérc kitermelése során 

alkalmazott kézi fejtési mód és a viszonylag kevés robbantás 
alig károsította a feltáruló őskarsztos formakincset.  
 A 15 km-es túra telis-tele volt emelkedőkkel, de az őszi 

erdő szépsége kárpótolt minket minden fáradságért. A hegy 
tetejéről elénk táruló kilátás páratlan volt, a lombkorona ezer 
színben pompázott. Az adótoronynál megpihenve katicák 
egész hadát csodálhattuk meg. Különlegesebbnél 

különlegesebb pettyesek repkedtek körülöttünk több 
tucatnyian. Láttunk különleges gombákat, hallottuk az 
énekesmadarak vidám énekét. Mire hazaértünk már 

besötétedett, de egy kellemes élményekkel teli nappal a 
hátunk mögött térhettünk nyugovóra.  
 

Majoros Andrea 12.id 

 

 

 

 



 

Mit 

olvassunk? 
Összeállította: 

Varsányiné Kozma Judit 

 

 

 Az „összetartozás” témájához 
kapcsolódva ajánlok figyelmetekbe 
két szívbemarkolóan szép történetet. 
Az első Móricz Zsigmond Légy jó 
mindhalálig című műve, melyet sokan 
tévesen az ifjúsági regények közé 
sorolnak, holott az író saját lányainak 
sem engedte elolvasni az igaztalan 
meghurcoltatást elszenvedő kis Nyilas 
Misi történetét, mely valójában 
Trianon fájdalmából született. 

A másik ajánlott mű az évtizedeken át méltatlanul háttérbe szorított erdélyi író, Wass 
Albert Adjátok vissza a hegyeimet! című alkotása, melybe egy fiatalember megrázó sorsán 
keresztül belesűrítette a székely nép életének minden keserűségét. Saját kamasz fiam vallotta 
róla, hogy eddig még soha nem olvasott ennyire megható írást. Úgy gondolom, ha őt 
megszólította ez a könyv, akkor jó szívvel ajánlhatom nektek is. 

Ízelítőül néhány gondolat az említett regényekből: 
 
Nagy úr felült az ágyon, s így szólt: 

- Látja, kis Nyilas, ez borzasztó... Tudja, mit olvasok?... A magyar nemzet legősibb történetét, azokat az 

utazásokat, amiket a magyarság őshazája felé végeztek eddig magyar emberek… Úgy élünk mi itt Európa 

közepén, mint egy zabigyerek..., aki szégyelli a születését, nem ismeri a szüleit, s nem is mer utánajárni, 

csak emészti a kíváncsiság, hogy bár mindent megtudna róla... Hát nem borzasztó az, hogy itt vagyunk Európa 

közepén, élünk, dolgozunk, kínlódunk, dalolunk, vigadunk; s nincs az egész világon sehol még nép, amelyik 

megértené a mi nyelvünket... Sem a nyelvünket, sem az érzéseinket, sem az életünket. Magunkban kell itt lennünk, 

senkire se lehet számítani, csak ellenségünk van a világon, barátunk, rokonunk sehol. 

Misinek könny szökött a szemébe, mert a maga élete, a saját sorsa ez. Itt kell neki Debrecenben, 

ebben az idegen, nagy városban, ebben a nagy kollégiumban élnie, s nincs senkije, semerre, aki segítene 

rajta, akármi történhetik itt vele, nem fogja védeni senki soha... 

- És erre nyugatra nincs rokonunk? - kérdezte Misi. 

- Nyugat-Európában? - kiáltott fel Nagy úr. - Hogy volna!... Itt laknak a román népek, a germán népek, a 

szláv népek: teljesen idegenek... A franciák, spanyolok, olaszok? Mi közünk van hozzájuk? Vagy a németek, 

angolok, svédek, norvégok, dánok, hollandok: teljesen idegenek. Vagy az oroszok, tótok, horvátok, szerbek: 

pláne ezek, akik közel vannak, mind megölő ellenségünk!... Úgy be vagyunk fogva, mint egy kalitkába…  

A nyelvünkben nincs egy szó, egy íz, ami ezekhez hasonlítson, s éppen úgy nincs a vérünkben sem... A 

magyar ember meg tud tanulni a világ bármely nyelvén tökéletesen, de a magyart még soha idegen születésű 

meg nem tanulta, hogy épkézláb módon tudjon rajta beszélni. 

Sokáig nézték a térképet. Misire kezdett rátelepedni ismét magányosságának érzése. Ahogy a 

térképet nézte, amelyeknek változatos színeibe a szép kis debreceni cipó formájú Magyarország pirossal volt 

befestve, elszédült attól a rengeteg néptömegektől, amelyek körös-körül, zöld, sárga, lila falánksággal 

rajzanak, mintha mind száját tátaná, s arccal fordulna felé titokzatos és kísérteties lények módjára. 

- Fenyegetik... - mondta rebegve. 

Nagy úr is soká hallgatott: 

- Hát bizony, nem az a kérdés, hogy honnan szerzünk rokonokat, hanem az, hogy 

meddig van haszna Európának belőlünk.  … 

- Hát akkor miért vagyunk szövetségben Ausztriával? 

- Szövetségben vagyunk? - kérdezte gúnyosan Nagy úr. - Nem vagyunk 

szövetségben, csak felfalt bennünket Ausztria. De az a baj, hogy túlságos nagy 

falat vagyunk neki. Nézze csak, Európa térképén Ausztria mint egy nagy száj vesz 

körül bennünket: csak nem bír lenyelni. Nincs teste, nincs zacskója, ahova 

beolvasszon, csak egy száj az egész, egy fertelmes kitátott száj. 

- Ez is - mondta Misi -, tessék nézni, ez is itt lent! - s Románia félkörére mutatott 

Erdély mögött. 

 



- Igen - mosolygott gúnyosan a nagydiák -, az is harapós, az is mar... Nagyon tátog ott, nagyon be akarja 

falni Erdélyt, de az is nagyobba fogott, mint amennyit nyelhet... Hanem az biztos, hogy... kutyamód körül 

vagyunk fogva... az ember csak azért bosszankszik, mert eszibe se jut... Milyen jó volna most, ha ezt a 

mardosást érezzük, szövetséget köthetnénk a hátuk mögött, példának okáért a németekkel, hiszen azokban is 

van egy kis turáni vér: az első népvándorlásból (van a másodikból is elég). Ha meg a déli sarkon kezd 

csaholni ez a badár kuvasz, akkor meg a jó bolgár néppel meg a törökkel szövetkezhetnénk; csakhogy a 

bolgár, mondom, szláv lett, a török meg tetszhalott (és az is csúnyán el van szlávosodva, nagyon sokat 

felszedett az is a sok győzelme alatt). 

Így politizált a két gyerek a kollégium második emeletén egy rideg fehérre meszelt coetusban egy 

iskolai térkép felett, 1891-ben. Tűnődve nézték mind a ketten a térképet, s keresték a szabadulás útját. 

(Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – Nyolcadik fejezet – részletek) 

 

 

 
 

 

 

 „Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a 

hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, 

sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, 

melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem 

érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán: adjátok 

vissza a hegyeimet! Mert bármit is mondjanak a tudósok, a 

fiskálisok és a katonák: azok a hegyek az enyimek. Mint ahogy én 

is hozzájok tartozom attól a perctől kezdve, hogy megszülettem a 

lábok alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. 

Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek 

voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem s ott 

lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet! 

Nézzétek urak: idestova ötven esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok az én 

bőrömön háborút és országosztást, ideoda ajándékozgattatok engem s a hegyeimet, mint ahogy gyermekek 

ajándékozzák a játékszereket egymásnak. S én ötven esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, 

amit csak parancsoltatok: kisebbségi sorsot, megaláztatást és elnyomatást, üldöztetést nyelvem és fajtám 

miatt, fölszabadulást és katonásdit. Játszottam háborút. Lelkesedést és halálfélelmet, rámenős bátorságot és 

fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút. Játszottam elvesztett 

otthont és elvesztett családot, csikorgó fogú bosszúvágyat és hadifogságot, játszottam hontalan bujdosást, 

magányos, kóborló farkassorsot az emberi rengetegben... urak, nekem elég volt. Én nem játszom tovább. 

Adjátok vissza a hegyeimet! 

Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak 

helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az 

országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek 

magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az 

én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! 

És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak 

földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy 

millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! 

Ne mondjátok azt sem, hogy van, aki többet vesztett, senki sem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt 

Palotám, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok 

visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Állásom sem volt, hivatalom sem, ami helyett 

újat adhatnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim s egy asszony, akit szerettem. S ez a kettő együtt 

többet ért, mint a világ valamennyi palotája, vagyona és hivatala. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, 

mint én. Adjátok vissza a hegyeimet! … Urak, elmondom nektek az életemet. A játékot, amit játszanom 

kellett, mert így írtátok meg számomra a szerepet.” 

(Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! – nyitórészlet) 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 

 

november 5. első tanítási nap (B hét hétfő) 

november 14. fogadónap 

november 21. nyílt nap 

 

 
 

 
Mesterségem címere  

A 9.a osztály tanulói önismereti feladatként készítették el saját címereiket, melyekben megörökítették érdeklődési 
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