
Tóth Réka Flóra: „Rémálom”…. Rémálom”? 

8.-os vagyok… Ez egy „rémálom”. Itt van a rengeteg sok tanulás és nyakamon a 

központi felvételi…  

A tanárok mégse kegyelmeznek. Minden második nap dolgozatot írunk. De ha ez nem is lenne 

elég, még anyukám is egyfolytában a továbbtanulással nyaggat. Mindenféle iskolába, különféle 

nyílt napokra rángat el, de nekem már elegem van! Különböző gimnáziumokat és 

középiskolákat néztünk már meg, de még egyik sem nyerte el a tetszésemet. Az igazat 

megvallva én már annak is örülök, ha valahova egyáltalán felvesznek. Ma is egy ilyen iskola 

megnézésére mentünk, ami természetesen délután volt, mert nincs is jobb, mint iskolát látogatni 

egy olyan nap után amikor írtunk vagy 3 dolgozatot, a matektanár tökre kikészített és még 

kémián is megfeleltettek. De hát mit volt mit tenni, el kellett mennem. Az odajutás nem volt 

olyan vészes ahhoz képest, hogy egy budapesti belvárosi iskola volt. Kispestről busszal 

mentünk és egy átszállással már ott is voltunk. Egy patinás, 1800-as években épült szép és 

tekintélyt sugalló iskola volt, egy pici, de gondozott térrel előtte. Mikor beléptünk a kapun, ott 

is minden rendezett, és szépen felújított volt, a tanár, aki útbaigazított minket, ő is nagyon 

kedves volt. Mint utólag kiderült, az iskolában való körbevezetést lekéstük, mert az egy órával 

ezelőtt kezdődött, de mi már annak is örültünk, hogy nem késtük le az egészet. Ezek után 

mentünk is megkeresni a dísztermet, ahol az iskola igazgatója mondja majd el a tájékoztató 

beszédét. Fel is mentünk a harmadik emeletre, ahova egy végtelennek tűnő lépcsősor vezetett. 

A végére már én is lihegtem, de arra gondoltam hogyha minden nap itt lépcsőznék akkor még 

talán a kötélmászás is sikerülne tesi órán. A megfelelő emeletre érve megláttuk a díszterem 

ajtaját, ami kétszárnyú, hatalmas és rendkívül díszes volt. Mély vörös színe mindenféle 

motívumokkal volt díszítve. 

Még mielőtt beléphettünk volna, anyukám megállított. Mosdóba kellett mennie… Neki 

minden harmadik percben mosdóba kell mennie… Az őszintét megvallva ez már egy kicsit 

idegesítő, de beletörődve sorsomba, én a díszterem felé vettem az irányt, hogy helyet foglaljak 

mindkettőnknek, míg ő a mosdóban van. A telefonomra néztem. Még volt pár perc az igazgató 

beszédéig, szóval gondoltam majd csak találok a teremben egy másik gyereket, akivel 

elbeszélgethetem az időt. Ahogyan beléptem, egyszer csak minden furcsa lett. Minden gyerek 

nagyon furcsán nézett ki és különös módon sürögtek forogtak. Mindenkin olyan furcsa, zord 

színű ruhák voltak, furcsa sapkák, furcsa kabátok, furcsa sálak, na szóval úgy minden nagyon 

furcsa volt, vagy legalábbis fogalmazzunk úgy, hogy nem a mai divat szerint öltözködtek. A 

másik dolog, ami feltűnt, hogy nem voltak felnőttek. Csak a furcsán öltözött gyerekek voltak 

ott, akik nagyon furcsán is viselkedtek. Néhányan papírokkal a kezükben járkáltak, néhányan a 

magyar zászlóval babráltak valamit a sarokban. Teljesen össze voltam zavarodva. Ott álltam 

bámészkodva, mikor egy lány felém indult majd megtorpant előttem. 

- Mi az a piros a kezedben? Ugye nem az a zászló amire gondolok? 

- Nem, ez itt a telefonom, és annak a piros tokja. - Feleltem kicsit értetlenkedve miközben 

felmutattam neki a digitális eszközt. Látszólag a lány még összezavarodottabb lett, mint 

amilyen én voltam. 

- Mi az a telefon? - Kérdezte, és itt kezdtem megérteni, hogy valami nagyon nincs rendben. 

- Ez egy digitális eszköz. Nézd! - Majd megnyomtam egy gombot, amitől bekapcsolt a telefon. 



- Azta! -Ámult el a lány. - Te is egy kis feltaláló vagy? A szomszéd fiú is az volt… Mígnem 

elvitték a családjával együtt. Valószínűleg őket is kivégezték. 

- Nem, ezt nem én csináltam, de várj, mi is történik itt éppen most? - Kérdeztem miközben a 

háttérben tevékenykedő gyerekekre mutattam. 

- Megyünk mi is tüntetni. - Felelte büszkén a lány. - Te nem tudtál róla? Az egész iskola megy. 

- Nem. Én nem ebbe az iskolába járok, és kezdek még jobban összezavarodni. 

- Kati, gyere, most hallottuk a hírt, hogy Sinkovits Imre most fogja szavalni a Nemzeti dalt a 

március 15.-e téren. Nekünk is ott kell lennünk. -Szólt a lánynak két ajtóban toporgó fiú. 

- Sinkovits Imre? A színész?  De hiszen ő már meghalt. -fordultam a lányhoz. Az 

összezavarodottságom olyan volt, mint amikor fizika órán próbálom megérteni a definíciókat. 

- Dehogy halt meg, te csak képzelődsz, elég fura szerzet vagy, viszont, ha gondolod csatlakozz 

hozzánk a tüntetésen. - Mosolygott rám, majd elindult szólni a többieknek is. 

Pár perccel később már kint is álltunk az iskola előtt. Egyszer csak pár gyerek előkapta a magyar 

zászlót majd lengetni kezdte a szélben. Ekkor döbbentem rá, hogy hol is vagyok… A zászló 

közepe lyukas volt. Kivágták belőle a címert. Ez pedig az 56-os forradalomban történt. Gyorsan 

odarohantam Katihoz, aki valahol a sor elején állt. 

- Kati, ne haragudj, de milyen évet írunk? 

- 1956-ot. Miért kérdezed? Csak nem az oroszok küldtek kémkedni? Nagyon furcsán 

viselkedsz. -Mondta és a szeméből leolvasva azt láttam, hogy kezd engem teljesen őrültnek 

nézni. 

- Nem, nem vagyok orosz, magyar vagyok, de ez az egész így nem lehetséges. -Néztem rá 

teljesen kétségbeesetten, mint a földrajz vaktérkép dolgozatoknál. 

- Mi nem lehetséges? 

- Figyelj, Kati, azt hiszem én a jövőből visszakerültem ide a múltba. -Mondtam. 

- Azt lehetetlen, ilyen dolog nem létezik. -Nevetett rajtam a lány. -Szerintem csak képzelődsz. 

- De várj… -A mondandómat nem tudtam befejezni mert egyszer csak a tömeg megindult, 

engem pedig majdnem fellöktek. 

Elindultunk a március 15.-e tér felé. Próbáltam minél jobban a többiekkel maradni mert ez az 

egész nagyon ijesztőnek tűnt. Odaértünk a térre, ahol nagyon nagy tömeg fogadott. Én 

megkerestem újra Katit, hiszen ő volt az egyetlen, akit ismertem. Miközben Sinkovits Imre 

szavalt én Katival egészen jót beszélgettem. A beszélgetés végére talán már nem nézett annyira 

bolondnak és egy kicsit kezdte is elhinni, hogy én tényleg nem ebből a korból származom. 

Mikor a tömeg elkezdett feloszlani, mi is megindultunk a rádiószékház felé. Az úton a tömeg 

egyre csak nőtt és nőtt, viszont én olyan jól elbeszélgettem Katival, hogy ez már csak akkor 

tűnt fel, amikor egyszer csak lövés hangok zökkentettek ki a gondolataimból. Katival 

összenéztünk és mindkettőnk arcáról a félelem volt leolvasható. Az AVH-sok jöttek és a 

tömegbe lőttek, nem kímélve a nőket és a gyerekeket sem. A tömeg szaladni kezdett így sok 

embert agyon is tapostak. Én is rohantam. Rohantam az életemért, annyira, hogy Katit el is 

veszítettem út közben. Próbáltam kikeveredni a nagy tömegből és a kis utcákban menedéket 



találni. Amikor a lövések elhalkultak egy kicsit, én is előmerészkedtem, hátha találok egy pár 

ismerősebb arcot abból az iskolából. Találtam is, és nem is akárkit. Ahogy kinéztem az egyik 

nagyobb útra egy kisebb tömeget üldöztek az AVH-sok és tömegben megláttam Katit is, egy 

pár másik fiúval és lánnyal, akiket szintén még az iskolában láttam. Odakiáltottam nekik. 

- Pszt, Kati, erre gyertek! - Mutattam nekik az irányt. 

Befordultak utánam a kis utcába és tovább rohantunk, hogy nehogy észre vegyenek. Pár utcával 

később megálltunk egy kis zsákutcában. A zsákutca elé kiküldtünk egy fiút és egy lányt 

őrködni, mert nekik volt dobtáras géppisztolyuk. Kati és még egy páran pedig ottmaradtak 

velem. Leültem egy kapu lépcsőjére miközben Kati a többiekkel próbált kitalálni valamilyen 

tervet. Mikor leültem a zsebemben nagyon nyomott valami, és mikor kikaptam a zsebemből 

észrevettem, hogy egy csomag rágógumi, amit még pár nappal ezelőtt raktam oda. Megörültem 

és izgalmamban egyből kettőt kezdem el rágcsálni. Éppen mind figyeltük a tervet, amit Kati 

vázolt fel az iskolába való visszajutásról, mikor fújtam egy óriási buborékot a rágókból és az 

egy hangos pukkanással kidurrant. Mindenki hirtelen felém kapta a fejét. 

- Nagyon megijesztettél! Azt hittem megint lőttek. Hogy csináltad ezt a hangot? -Kérdezte Kati. 

- Ez csak a rágógumi volt ahogyan buborékot fújtam vele. -Mutattam a csomag rágót a többiek 

felé.  

Az egyik lány a kezébe vette és elkezdte szemügyre venni a számára különös tárgyat. Kati 

odalépett hozzám és leült mellém a kőlépcsőre.  

- Nem hiszem el, hogy tényleg ezt kérdezem, de te tényleg a jövőből jöttél? -Nézett rám, egy 

kicsit még mindig hitetlenkedve. 

- Igen… Vagyis, legalábbis azt hiszem. -Válaszoltam. 

- Nagyon jópofa lehet a jövő, ha olyan rágni való dolgaitok és olyan „digitális” találmányaitok 

vannak. -Mosolygott a lány. 

Igen, és rengeteg más dolgunk is van. -Mondtam majd egy kicsit elkezdtem neki mesélni a 

jövőről. 

A lány csak ámult és bámult. El sem tudta képzelni azokat a dolgokat, amiket mondtam. Ő is 

rengeteg dolgot mesélt arról, hogy ők hogyan is élnek. Elmesélte a mindennapos félelmeket és 

rettegéseket, amiben élniük kellett. Nagyon rosszul éreztem magamat azok miatt, amiket 

mondott, és azok miatt is, amiket a saját szememmel láthattam. Úgy éreztem, a beszélgetés 

közben kezdtünk egészen jóba lenni, és Kati a sok szenvedés közben kitudott kicsit kapcsolni, 

tudott mosolyogni. 

- Figyelj, mivel te a jövőből jöttél, te tudod, hogy mi lesz a forradalom vége ugye? -Kérdezte 

izgatottan. 

- Ömm… Hát… Jaj, ha odafigyeltem volna pont azon az egy töri órán! Biztosan megint azzal 

voltam elfoglalva, hogy Pisti túl hangosan hegyezi a ceruzáját, vagy, hogy a Gergő már megint 

betegen jött iskolába és egész nap tüsszög. - Fogtam a fejemet szégyenemben. 

Ekkor szerencsémre elhívták a többiek a lányt, hogy ne kelljen tovább folytatnom ezt a kínos 

beszélgetést. Miközben megbeszélték a dolgokat én a kezembe vettem a telefonomat. Semmi 

térerő és már a lemerülés szélén is állt. Ami jelenleg a legjobban bosszantott az az, hogy volt 



egy videó, amit este meg akartam nézni, de úgy látszik erről le kell mondanom. Még azt se 

tudom, hogy egyáltalán vissza fogok-e kerülni az én jelenembe, vagyis a jövőbe. Kezdtem egyre 

jobban belegondolni, hogy ha itt ragadtam, akkor nem látom többet a családomat és nekem is 

ebben a „rémálomban” kell majd élnem, mint Katiéknak. Szerencsére gondolataimból pont ők 

zökkentettek ki, és hívtak, hogy menjünk vissza az iskolába mert kezd sötétedni. Óvatosnak 

kellett lennünk mert az utcai harcok még mindig folytak. Próbáltunk a kis utcákban közlekedni, 

amiket valószínűleg nem fognak átnézni, de nem volt szerencsénk. Megtaláltak minket és mi 

rohanni kezdtünk, mintha még lenne esély. Megragadtam Kati kezét és berántottam egy még 

kisebb utcába, ahol ketten futottunk tovább. Ilyen gyorsan, ilyen hosszú távot még életemben 

nem futottam, de arra gondoltam, hogyha ez így menne tesi órán is, biztosan én lennék a legjobb 

az ingafutásban. Nem is kéne hozzá más csak egy pár gépfegyveres ember, akik üldöznek… 

Végül sikerült lehagynunk a géppisztolyos embereket, akik valamiért lelassultak, mi pedig 

berohantunk egy romos házba. 

- Köszönöm, hogy magaddal rántottál. - Mondta Kati, miközben mind a ketten majd 

megfulladtunk az előbbi futástól. - Nem tudom valaha sikerül-e még visszajutnod oda, ahonnan 

jöttél, de ha igen, akkor ígérd meg, hogy visszajössz még. Az elején teljesen bolondnak hittelek, 

de rég beszélgettem bárkivel is olyan jót, mint ma veled. - Nevetett mosolyogva, mire én is 

mosolyogtam, habár nem tudtam eldönteni, hogy akkor ezt most dicséretnek vegyem-e vagy 

sem. A biológiatanárom is valahogyan így szokott dicsérni „Az összes dolgozatod pocsék lett, 

de legalább ez az egy jól sikerült”. Egyszer csak zajt hallottunk és pár másodperccel később 

néhány fegyveres AVH-s ált előttünk. Ilyen félelmet utoljára akkor éreztem mikor nekem 

kellett megoldanom a fizika feladatot a táblánál, miközben a fizikatanár olyan szúrós szemmel 

nézte a hátamat, hogy az majdnem kilyukadt. Én megfogtam Kati karját és magamhoz öleltem, 

majd mikor éppen lelőttek volna minket, valami lökdösni kezdte a lábamat és mikor kinyitottam 

a szememet a díszteremben voltam és anyukám próbált éppen keresztül mászni rajtam, hogy 

leüljön a mellettem levő székre.  

Minden „normális” lett. Mindenkin mai ruhadarabok voltak, nem babrált senki sem 

papírokkal és zászlókkal, és mindenki jóízűen beszélgetett. Megnyugodtam, úgy látszott ennek 

a „rémálomnak” vége van. Az igazgatóúr is belépett mire síri csend lett. Olyan nyomasztó 

csend, mint amilyen a matek dolgozatok közben szokott lenni. A nyomasztó érzés azonnal 

elszállt, amint az iskola igazgatója beszélni kezdett. Az iskola ugyan nagyon megnyerő volt, de 

az agyam egyre csak az 56-os forradalmon járt, és azon, amit az előbb láttam. Csak képzelődtem 

volna és elbambultam? Lehet Katinak igaza volt és tényleg teljesen bolond vagyok. De örültem, 

hogy annak a „rémálomnak” vége lett. Ahogy a beszédnek is vége lett, és mindenki elkezdett 

szedelőzködni, így mi is. Mikor feláltam, kiesett a zsebemből a csomag rágó. Felvettem majd 

teljesen tátva maradt a szám. Kettővel kevesebb rágó volt benne, mint eredetileg. Az lett volna 

az, amit az álomban megettem? Nem, az nem lehetséges, az csak egy álom volt. Szétnéztem a 

székek alatt, de oda sem esett ki. Gyorsan összeszedtem a dolgaimat miközben csak abban 

reménykedtem, hogy csak a kis öcsém vett ki rágót a csomagból, majd gyorsan odasiettem az 

ajtóban várakozó anyukámhoz, akivel elindultunk kifelé. Mikor kiléptünk az iskolából csak 

ennyit mondtam neki: 

- Anya, 8.-os vagyok… és örülök, hogy ez mégsem olyan „rémálom”! -De Anyukám ezt a 

mondatomat nem érthette… - Azt hiszem, szeretnék ebbe az iskolába bejutni! 


