
Helyesírási történet 

Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A percek óráknak tűntek Bernadett számára. Az ablakon túl az iskola 

kertésze már kétszer végigment a fűnyíróval a gyepen, a takarítónők felmosták az egész folyosót, a 

diákok szépen lassan elhagyták az iskolát, Bernadett idegességében számtalanszor végigropogtatta 

ujjperceit, és az uzsonnáról maradt almája is megsárgulva üldögélt a lány mellett. De ő még mindig 

csak várt, várt és várt. Várta a tanárnő véleményét a helyesírásról szóló novellájáról. 

Tulajdonképpen meglepődött, hogy volt elég bátorsága az iromány megmutatásához. A mai 

irodalomóra végén kisétált a tanári asztalhoz, és remegő kezekkel, el-elcsukló hangon, de csak 

megkérte Kerepesi tanárnőt, hogy olvassa el ezt a novellát, amire saját maga oly büszke volt. Kíváncsi 

volt az intézmény legszigorúbb pedagógusaként emlegetett tanárnő véleményére, annak az 

embernek a gondolataira, akire úgy nézett fel, mint senki másra. „Lehet, hogy el sem olvassa” – 

gondolta. „Vagy förtelmesnek tartja, és kidobta az első szemetesbe, ami az útjába került, és már 

távozott.” Nem, az nem lehet. Hiszen már egy órája a tanári előtt üldögélt fonnyadó almája 

társaságában arra várva, hogy Kerepesi tanárnő elhagyja a termet. „Minden bizonnyal elolvasta, és 

most tehetségtelennek tart” – ezek a gondolatok cikáztak a fejében, miközben izzadt tenyerén apró 

köröket rajzolgatott. „Mi van, ha holnap az egész osztály előtt olvassa fel, és mindenki kinevet?” Nem 

mintha nem lennék így is nevetség tárgya – óvatosan letörölte a szeméből legördülő könnycseppet. 

Rossz ez a szorongás. Mindig arra készteti, hogy becsmérelje önmagát. Ezen a helyzeten az 

osztálytársak gonosz megjegyzései sem segítettek. Ezért kialakított egy védőburokként szolgáló 

viselkedési formát: reggel bejön az iskolába, és egészen addig, amíg haza nem ér, láthatatlan marad. 

Nem jelentkezik, nem bonyolódik konfliktusba, nem beszél, hacsak nem muszáj. Csak a könyveit 

bújja. Most mégis erőt vett magán, és megmutatta a tanárnőnek a novelláját. A kedvencét. Azt, 

amelybe oly sok munkát fektetett, mégis úgy érezte, gyerekjáték volt megírni. Ebben az is 

közrejátszott, hogy a helyesírásról szólt. A magyar nyelvtan volt a szenvedélye, és akármennyire 

idegenül is hangzik (mivel mégiscsak egy tizennégy éves gyerekről van szó), a hobbija is. Az összes 

tanóra közül ezt várta a legjobban, ebben volt a legjobb. Soha nem okozott neki gondot a pluszmunka 

vagy a versenyek; mindig szívesen csinálta a nyelvtannal kapcsolatos feladatokat. Mindezt a 

szeretetet beleírta a nagyrészt tudományos, nagy kutatómunkán alapuló fogalmazásába. 

Elmélkedéséből a rozoga ajtó nyílásakor hallható nyikorgás zökkentette ki. Kerepesi tanárnő kilépett 

a tanáriból, rámosolygott Bernadettre, felé nyújtotta a novellát és ennyit mondott: 

- Kiváló munka, írtál még valami hasonlót?  

Ekkor felpattantak Bernadett szemei, felemelte a fejét. Kezei alatt pihen a helyesírási novella. 

Ránézett a falon függő órára. Éjjel tizenegy óra negyven perc. Biztosan elaludt írás közben. Megfogta 

a tollát, felírta a nevét a kézírásra, és gondosan összehajtogatta azt. Berakta az iskolatáskájába, és 

ágyba bújt, elhatározva, hogy másnap mindenképp megmutatja fogalmazását a tanárnőnek.     


