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Itt az én világom 
 

 

 

Tizenkét éves délvidéki magyar fiú vagyok. Egy egészséges, igazi magyar családban 
születtem. A családomban mindenki magyar vagy az volt. Úgy is növekedtem, magyarnak, életem 
kezdetétő l. Méghozzá itt, Bácska szíve csücskében, egy síkvidéki kis városkában. 

Szüleimmel televíziót nem néztünk, rádiót nem hallgatunk, napilapot nem olvastunk. Ma is 
így van. Lassan megértem szüleim eme életmódját. Van bő ven, ami nehezíti, mérgezi, rombolja az 
emberiséget, nem kell ehhez még az a sok mocsok (ahogy apa mondja), ami „ékesíti” a tévét, 
hírlapokat, rádiót. Nem is volt ez így rossz. Rengeteget olvastak nekem a szüleim, ő k is maguknak, 
sokat beszélgettünk, BESZÉLGETTÜNK (!!!). Még ma is. Csodás egy hét év volt ez. Közben 
iskolaérett lettem, elindultam az első  osztályba. Első  nagy meglepetésem az volt, hogy a magyar 
mint anyanyelv, angol mint idegen nyelv mellett, még egy nyelvet kellett tanulnom -  a szerbet. 
Meglepő désem akkor ért tető fokára, amikor elmagyarázták, hogy ez a környezetem nyelve, ezt 
feltétlenül kell beszélni és jóformán fontosabb, mint az idegen nyelv. Úgy is lett. „Fontosabb” lett 
mindentő l, és nehezebb. Habár, nemigen értettem, ha én magyar vagyok, otthon is vagyok, 
valamint az 1700-as évek derekától minden felmenő m idevalósi, akkor minek nekem egy 
környezetnyelv?! Nekem a magyar az én környezetem, az én világom!!! Ez itt az én, a mi kis 
kiépített világunk, világom ...  

Azonban, ahogy nő ttem, úgy lassan megértettem a történelmi körítését ennek a témának. 
Szerbül ugyan nem tudok a legjobban, de magyarul annál inkább. Érdekes, hat év tanulás után, az 
angolt már folyékonyan beszélem, a szerbet nem. Na, erre még senki sem adott magyarázatot - az 
idegen nyelvet beszélem és értem, a környezet nyelvét nem. A téma „szakértő i” szerint a család az 
oka, hogy nem beszélik, nem beszéljük otthon a szerb nyelvet. Apa erre csak legyint és morog. Kár 
ezzel foglalkozni, mondja. Anya meg csak tömi belém a szerbet, persze, most hatodik osztályra 
azért már kisebb – nagyobb sikerrel. Alakul a dolog. Apa azt mondja, ő  is csak a középiskolában 
tanult meg szerbül, azután az egyetemi diplomáját is azon a nyelven szerezte. Azt mondja, minden 
a saját idejében a saját helyére fog állni, nem kell erő ltetni. Kezdek hinni neki, úgy veszem észre, 
igaza van. Látom már magam is. Ám azt is látom, hogy nem rossz ez így. Mire nyolcadikos leszek, 
négy nyelv lesz a zsebemben, magabiztosan. Jó ez így. A szerbet kitűnő  osztályzattal teljesítem, az 
angolt folyékonyan beszélem, közben második éve már a német nyelvet is tanulom, mint kötelező  
második idegen nyelv, magyar nyelvbő l meg már van egy–egy anyaországi és szerbiai országos 
nyelvismereti első  helyezésem! És még csak tizenkettő  vagyok. Mégis, akár hány nyelvet is fogok 
elsajátítani életem során, mindig magyarul fogok álmodni. 

Matematikából is jó vagyok, azt mondják rám a felnő ttek: nagyon tehetséges. Be is 
zsebeltem már számtalan oklevelet és elismerést. Volt alkalmam versenyek lévén beutazni Szerbiát 
is és a gyönyörű  anyaországunkat, ső t, majdnem az egész Kárpát–medencét. Az itthoni 
körülményekhez viszonyítva, Magyarországon láttam, megismertem olyan iskolákat és embereket, 
hogy a szívem belefájdult és szomorúság honol bennem azóta, hogy mirő l maradtam le, mennyire 
hátrányos helyzetben vagyunk mi itt, ebben a majdnem elfelejtett kis magyar szórványban. 
Kaptam néhány remek ajánlást nagyszerű  magyarországi iskoláktól. Családommal már felvettük a 

“A nyelv írja a szöveget, 
a beszéd szövi a szellemet.” 

( Kántor Zoltán ) 



kapcsolatot elismert anyaországi szakemberekkel és lassan készülő dünk a külföldi 
továbbiskolázásra. Ezzel a témával egyidejű leg az is felvető dött, hogy az egész család itt hagyja 
ezt a kínszenvedést Szerbiában és másutt keresünk boldogulást, megélhető séget. Ez tavaly, 
tavalyelő tt még egy kecsegtető  ötlet, téma volt. Mostanra már, ahogy egyre közelebb vagyok, 
vagyunk ennek a dolognak a megvalósításához, valahogy nehezebb ez az egész.  

A téma felvetésére nagy csend települ a családomra, mélyen elvonulunk mindhárman a 
saját gondolataink világába. Mindegyikünknek más–más oknál fogva esik nehezére az elköltözés 
fogalma, valósága. Anya nem mondd semmit, nagyokat hallgat. Tő le nem tudom meg miért nehéz 
ez neki. Apával a napokban sikerült errő l komolyabban elbeszélgetni. Arról is esett szó, hogy mi 
még miért nem igényeltük a kettő s állampolgárságot. Megértettem, hogy nem egy papírformától 
leszünk magyarok, hanem attól, hogy – akkor, amikor vagyunk és ott, ahol vagyunk mit tettünk, 
teszünk és mit fogunk tenni a magyarokért, a magyar nyelvért, a magyar kultúráért, a 
magyarságért. Ettő l apa mindig elérzékenyül, mert nagyon elszomorítja a magyarság rohamos 
apadása a környékünkön. Megvan a papírforma, hogy „ő k” végre magyarok és már itt sem vannak. 
Mennek szerteszét a nagyvilágba. És akkor mi lesz ezzel a mi itteni kis világunkkal? Ha mindenki 
elmegy, akkor mi lesz? Ki várja majd haza a hazaérkező ket? Ki nyit majd ajtót? Ki köszönt majd 
mosolygó arccal, hogy „Isten hozott!”?  

Apa azt is elárulta, hogy már többször is lett volna alkalma elmenni a jobb élet 
felkutatására, ám mégis itt maradt. Azt már nem mondta, hogy megbánta-e? Elő ször azért döntött 
az itthon maradás mellett, mert itt szeretett bele az anyukámba, itthon és itt építették meg szerény 
kis otthonunkat. Másodszor a szülei betegsége és gondozása marasztalta idehaza. Ezt tudom, hogy 
nem bánta meg. Azt gondoltam, most már semmi sem köti ide, de mostanra a temető  látogatása is 
fontos része lett életünknek.  

Rájöttem, hogy nem az az érték, ami elcsábít egy jobb élet reményében, hanem ami ideköt 
engem, minket, ide az én, a mi kis világunkba, az, amiért itt vagyunk és megmaradtunk 
magyaroknak, embereknek. Sok ilyen apró kis dolog van, ami csak itt van, itt létezik a mi 
világunkban és sehol másutt, csak fel kell fedezni. Itt vannak a barátaim, itt születtem, itt tanultam 
meg a mi ékes anyanyelvünket, itt éreztem elő ször meg, mit jelent szeretni és magyarnak lenni, itt 
van az otthonom. Itt jártam óvodába, az iskolai utamat is idehaza kezdtem. Itt sérültem meg 
elő ször, és anya könnyezve rendezte sebeim, itt tanultam meg apától horgászni. A kerékpározást is 
itt fedeztem fel. Itt lettem megkeresztelve. Itt vannak az ő seim eltemetve. Akárhová mennék, ez 
mind itt marad. Félek, mindent a szívembe nem lehet rejteni. És akkor mit vigyek magammal? Mit 
hagyjak idehaza? Hiszen mindez egyformán fontos nekem, minden egyformán köt ide. Kezdem 
érteni szüleimet, miért is maradtak, maradtunk itt. Merem felfedezni rajtuk, hogy nem bánták meg. 
Nem, egyáltalán nem. Nem bánom én sem, hiszen itt az én világom, ez az én világom! Én erre 
vágyom!  

 

 

 


