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Vannak történeteink, atnetyeket nagyon szeretnénk elfelejteni, 
de nem sikerül Talán, ha nem szégyellnénk magunkat annyira. 

Húsz éve történt, de ha lehunyom a szetnem, 
még mindig látom a kis szemüveges Misit, 

amint az ablak felőli első padban ül és kopog a ceruzájával..

Misinek néhány hétig hol az 
egyik, hol a másik szemén 
ragasztották le az üveget.

Fiatal voltam, és bár már 
nem kezdő, a szokásos 
problémákkal küszködtem. 
A fegyelmezéssel és persze 
azzal, hogy nem tudtam

minden gyerek érdeklődését 
felkelteni.

Mamutiskola volt a mi
énk. az osztályokba sok 
gyerek járt. A hatodikosok 
harminchatan voltak.

Azon az órán, amikor a 
pofon elcsattant, a Toldit ta

nultuk éppen. A történet a 
többségnek tetszett, ver
sengtek, ki olvassa a követ
kező versszakot, de a költe
mény elemzésében már 
csak az érdeklődőbbek vet
tek részt.

Elkezdődött a szokásos



VOLT EGY POFON . . .

mocorgás, pusmogás, zör
gés. A csengőszó megszóla
lását várták, akik nem fi
gyeltek. Nagyon zavart. 
Úgy éreztem, hiába készül
tem otthon, a tervem felbo
rul, az anyagot nem tudom 
elvégezni... Valószínűleg a 
tűrőképességem is gyön
gébb volt, mint máskor, ta
lán valamiféle testi vagy lel
ki ok miatt.

A szélső padsor előtt áll
tam. Kérdés-felelet volt so
ron. A válaszok lassan szü
lettek. Misi a könyvét la
pozgatta, forgatta ide-oda, 
látszott, hogy tűkön ül már.

Aztán ritmikusan kopog
tatni kezdte a padot a ceru
zájával.

Egy pillanatig némán 
néztem. A gyerekek is el
halkultak. Még hangosab
ban hallatszott a kopogás.

„Légy szíves, hagyd ab
ba!" -  mondtam a gyerek
nek, de ő csak figyelt a fél 
szemével és kopogott to
vább. Úgy éreztem, kihívó
an, szemtelenül néz, mint aki 
azt mondja: addig kopogok, 
ameddig akarok, nem tudsz 
mit csinálni.

Ma már tudom, mit kel
lett volna tenni. Sok év és 
sok ezer megtartott óra után

kevés a megoldhatatlan 
probléma, a csapdahelyzet. 
Mi pedagógusok olyanok 
vagyunk, mint a madárfió
kák: zuhanás közben tanu
lunk meg repülni.

Felemeltem a hangom.
„Misi, légy szíves, hagyd 

abba!” -  mondtam ismét, és 
a kezembe vettem a krétát, 
hogy a táblára írjam a vázla
tot. Gondoltam, ha elfordu
lok, ha teszem a dolgom, ha 
nem ütközöm meg vele 
nyíltan az osztály előtt, neki 
is könnyebb lesz a ceruzát 
letenni.

Z u h a n á s  k ö z b e n  
ta n u lu n k  

m eg  r e p ü ln i

Miközben megfordultam, 
láttam, hogy a többiek fe
szült várakozással figyelik a 
küzdelmünket. A gyom
romban nyomást éreztem, 
kivert a veríték.

Misi nem hagyta abba a 
kopogást. Akkor ütöttem 
pofon. Félfordulatból.

A szemüvege lerepült és 
eltört. Az osztályteremben 
nem hallatszott egy pissze
nés sem.

Fölvettem a törött szem
üveget, és a gyerek kezébe 
adtam.

„Van pótszemüveged?’’ -  
kérdeztem.

„Nincs."
„Mondd meg a szüleid

nek, csináltassanak újat. 
Természetesen megfize
tem.”

Csengetés után, még resz
kető tagokkal, és a naplóval 
a hónom alatt bementem az 
igazgatóhoz A lottószelvé
nyeit töltötte ki éppen. El
mondtam neki a történteket. 
Felkészültem a fegyelmire, 
az elbocsátásra, bármire.

„Máskor vetesse le előtte 
a szemüvegét” -  mondta az 
igazgató, majd visszahajolt 
a lottók fölé.

Másnap reggel Misi édes
apja várt a számlával a tan
terem előtt.

„Csak a fe lé t fizesse ki ta
nárnő. Ismerem a fiam at...”

A hatodikosokkal néhány 
napig nem volt gondom. 
Aztán persze minden kez
dődött elölről. De pofon 
nem volt több. •

Ha senki nem látja, hogy megeszed, nincs benne kalória. ( I smeretlen)

A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van.
( B ob D ylan amerikai énekes)

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.
( D avid L loyd G eorge brit politikus)

Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
( B ertrand R ussel .angol filozófus)

Soha senki nem felejti el, hova ásta el a csatabárdot. (F. M. H ubbard amerikai humorista)


