
„Az úgy volt…”

Az iskolai Bosszancsok

Az úgy volt, hogy iskolás lettem. Hurrá! Végre már nem óvodás kisgyerek. Kiskoromban úgy 

gondoltam, hogy ennél jobb már nem is jöhet, mert tanulhatok és megértem végre, hogyan 

kerül az áram a falból a tévébe. Büszkén lépkedtem a lépcsőn a terem felé, ahol gyülekezett 

már a sok kislány és legény. Annyi újdonság volt ott, hogy alig bírtam nézni, és vártam, hogy 

végre lehessen kérdezni, ismerkedni és az udvart felfedezni. Volt ott mászható fa, ami miatt 

később bajba kerültem, volt ott tanító néni, aki szigorú volt és nagyon hangos, és ott volt ő, 

az a copfos. 

Örömmel mentem minden nap, volt mindig valami izgalmas, de az első két hét után jött a 

feketeleves. Nem szabad fára mászni, mert veszélyes, pedig az úgy volt… de ez már senkit 

nem érdekelt. Csak hívott a fa, hogy valaki másszon már rá, hiszen akkor semmi értelme 

nincs a létezésének! Neki gyümölcse nincs, nem is fenyő, akiért majd az angyalka jő, csak egy 

terebélyes ágú, gyerekeket váró menedék. Az sem az én hibám, hogy a folyosón a padló 

olyan jó csusszanós, hogy ki nem hagyható! Ezt sem szabad, veszélyes! Pedig az úgy volt, 

hogy csak versenyezni akartunk, hogy a térdén ki csúszik messz… Ezt sem hallgatta meg senki 

sem.

Az iskola egy rejtelmes hely, amit senki sem fedez fel. Mindenki csak feszeng és lépésben jár, 

idegesen lesik jár-e arra tanár. Pedig elárulom nektek, hogy az iskola a legfurább hely a 

világon, mert sehol máshol nincs annyi manó, akik annyi huncutságra kaphatók, mint az 

összes ott lakó. Mindegyik kivétel nélkül bosszantó! Az a legfőbb szórakozásuk, hogy 

eltorzítják a valóságot. Van ott manó, aki árulkodós, és azt a gyereket kedveli, aki verekedős. 

Mindig kitalál valami hazugságot és egymásnak ugraszt minden barátot. És ott van még az 

irigykedős, aki minden gyerekből kunyerálóst csinál, felbosszantva ezzel gyereket és tanárt. 

Vannak olyanok, akik a betűket összekeverik, vannak, akik a számokat elferdíti és a 

leggonoszabbak, a ceruzát a kezedből kiverik. Megnehezítik a napokat és utálatos lesz tőlük 

minden, a tanulás és a sok osztálytárs.

Meg is gyűlt a bajom velük, mert zaklattak, és miattuk kellett egy rakat házit írnom, mert 

senki nem hitte el, hogy a S betűt én nem akartam fordítva írni, és azt sem, hogy tudom, 

1



hogy a kis nyomtatott B hasa nem balra áll. Csak tudnám végre biztosan, hogy merre van a 

jobbra meg a balra! Valahogy soha nem arra fordulok amerre kéne a jobbra át-balra átnál. 

Senkinek nem számított mit mondok, csak az volt a fontos, amit leírtam és felolvastam.

A tanítónéni nem annak hallotta szavaimat, aminek olvastam és nem annak olvasta, aminek 

írtam. Mivel ez leggyakrabban a suliban fordult elő, biztos voltam benne, hogy a manók 

teszik ezt velem. A betűkeverős nagyon furcsán nézett ki. A feje egy Ü volt, aminek a 

csészéjébe belecsúszott a pontja, a szája egy elborult S, így mindig undok fejet vágott. Végül 

is mindenkinek csak bajt csinált, akivel találkozott. A felsőteste egy elhasalt B, az alsó része 

egy N, aminél igazán nehéz eldönteni, hogy merről merre kell a két egyenest összekötni. Az 

N két szélén jobbra, (vagy balra?) egy L-höz hasonlító láb volt, a keze egy nagy I. És hát be 

kell vallanom, sokáig kicsi l-lel kevertem. Most komolyan! Mit lehet várni egy ilyen 

betűkatyvasztól?! Disz Lexi olvasás közben mindig csak sutyorog és rosszat súg, és hiába 

akarom nem kimondani, már csak hallom, hogy a többiek nevetik. Még az is, akinek az 

asztalán szintén ott ugrál egy ugyanilyen manó lány.

Szeretem a könyveket, benne a tényeket, de tele rajzokkal és ábrákkal, így könnyebb elbánni 

az undokságokkal. A ceruzaráncigáló sem jobb egy kicsit sem. Az ilyen Gráf mindig ugrál a 

ceruza végén, és nem tud tőle az ember a vonalon maradni. Egy kicsit feljebb csúszik, egy 

kicsit lentebb megy és már olyan az egész, mint egy hullám. A tanító néni pedig csak ingatja a 

fejét, kitépi a lapot és írat, írat, míg a sírás el nem kap. Bezzeg otthon! Otthon sikerül. Ül a 

betű a vonalon, csak az megy a pincébe és a padlásra, aminek kell. Nem kell sietni, nem 

csengetnek és pihenhetek közben. Nem kell harcolni a cerkával és az olvasás is szépen megy.

Anya egy idő után rájött mi a baj, mert neki is meggyűlt baja a suli manókkal. Írás és olvasás 

allergiának hívják ez az állapotot. Kicsit sem hangzik kórosan, inkább hóbortosan. Nem 

hittem el neki, mikor mondta, hogy erre van gyógyszer, pedig most már szépen ír, helyesen 

és meg tud tanítani másokat is. Még emlékszik a trükkökre, hogy két magánhangzó közé nem 

írunk j vagy ly betűt. Kihallott már olyat, hogy fijók vagy filyók! Nem is néz ki szépen és én 

sem láttam még ilyet. Lexi mégis arra kényszerít, hogy a betűk közé kanyarítsak egy j-t vagy 

ly-t. Vagy azt is mondta az anyukám, hogy a testrészek mindig pontos j-sek, mert fontos a 

részek pontos működése.

Mégis el kellett mennünk vizsgálatra, ahol megmondták, hogy allergiás vagyok, mert nem 

tudom lezavarni azt az oktondi Lexit és Gráft. De felírtak nekem írás és olvasás allergiára való 
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cseppet, amit a gyógyszertárban adott ide a néni. Furcsa íze volt, de használt! Mindig suli 

előtt kellett bevenni, egyik nap az egyiket, másik nap a másikat. Egyszerre nem lehetett, 

mert akkor nagyobb bajt is csinálhattunk volna… így is volt elég.

A suliban kaptam egy kicsivel több időt, hogy legyen időm ellenőrizni az írást, hogy a manók 

be akarnak-e csapni, és hogy elzavarjam őket, mikor a dolgozatban a betűket átrendezik 

nekem. Attól hogy a héja néha pontos ly még ragadozó madár és nem valakinek a vacsorája! 

Inkább legyen helytelen az írás, mint rossz a válasz. Már majdnem sikerült elzavarni a 

manókat, mert felelhetek szóban és így nem kapok rossz jegyeket, és a suli megint egy olyan 

hely lett, ahol a barátaim várnak és van mit felfedezni. Nem gondolják, hogy buta vagyok, 

pedig nem írok szépen és helyesen. Anya azt mondta, hogy a manókat el lehet tűntetni, ha 

tudom a szabályokat, mert ez az igazi ellenszer. 

Egy nap, amikor mindenki alig várta, hogy kimehessünk a rézsüre a suli udvarára, a legjobb 

barátom nem jöhetett, mert neki a számokkal akadt gondja. Én nem nevettem ki, mert már 

tudom, hogy neki számallergiája van. Félelmetes lehet Lia, a 8-as testű, 0 fejű, 3-as lábú és 4-

es kezű matekmanó. Idegesítő egy számhalmaz ez a lény is. Sokkal rosszabb lehet, hogy nem 

tudja kiszámolni, hogy mennyit költhet a zsebpénzéből, mint az hogy néha nem tudom, hogy 

a kulcssal vagy a kulccsal szó a helyes. Remélem neki is hamar találnak valami gyógyszert a 

matek allergiájára, mert az idő is felfoghatatlan számára. Mindig elkésik, mindenki pöröl 

vele, de nem tehet róla, hogy nincs időérzéke.

Még jó, hogy van számítógép, mert ez sokat tud segíteni, hogy más is el tudja olvasni, mit 

akarok mondani. Jó dolog a számológép, hisz a zsebünkben marad a megfelelő összegű pénz. 

A hangos könyvek sem rosszak, ha a felolvasó hangja nem borzaszt. Megismerheti mindenki 

a könyveket, ha már hazavitte a suli szörnyeket!

Ezzel a mesével  2013-ban a X. Janikovszky Éva meseíró pályázaton második helyezést ért el 
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