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PAPP DÉNES 

HÁROM CETLI 

Egy iskolaelméleti dolgozat ürügyén

* 
1980 nyarán születtem, két és fél évesen kerültem óvodá-

ba falunkban, Prügyön. A rituálisnak mondható jelválasztás a 
mosdó felé vezető folyosón történt, az óvó néni széken ülve 
fogadta a még jel nélküli, beavatatlan gyerekek kígyózó sorát, 
füzetébe feljegyezte a választott jel nevét. Emlékszem az előt-
tem és mögöttem kiejtett szavakra, némelyek pajzsként, má-
sok lándzsaként hangoztak. Mindezeknek nagy jelentőséget 
tulajdonítottam, azt szerettem volna, ha nekem van a legra-
gyogóbb jelem a világon, de a Nap már foglalt volt, mire oda-
értem. Az óvó néni sürgetett, válasszak mást, mindegy, mi az, 
nem volt időm tovább gondolkodni, ez bosszantott, elkese-
redtem, tovább noszogattak fehér köpenybe bújtatott kezek, 
az egyiken kis női karóra volt látható, mi lesz már, nem érünk 
rá, igyekezz!  

Így lett a jelem óra, melyet azóta sem viseltem csuklón. 
(És sorsom pecsétje az idő, mely mögött jeltelen éveim sora-
koznak.) 

 
** 

 
A délutáni szieszták alkalmával szétnyitható tábori ágya-

kon aludtunk az egyik teremben. Szerettem látni, ahogy min-
denki alszik, hallani játszótársaim szuszogásait, szaggatott szi-
pogásukat vagy a sírástól kimerült álomszép lélegzet hullám-
zását.  

Nem egészen értem, miért riasztottam fel őket számtalanszor 
egy eget rengető KUKURÍKÚ kiáltással. Ilyenkor legtöbb eset-
ben lőttek a pihenőnek, mindenki haragudott rám a maga mód-
ján. Felsőbb  utasításra új helyet biztosítottak nekem  az  alvás  
idejére, 

 
 
a teremben maradhattam ugyan, de büntetésből az ágyak tá-
rolására használt szekrényben vetették meg fekhelyem, me-
lyen ajtó nem volt, de egy sötét függöny azért elválasztott tár-
saimtól. Mondanom sem kell, hogy úgy éreztem magam, mint 
egy király. Uralkodói pozíciómban éberebb voltam, mint va-
laha. Minden adott volt egy még sosem hallott, hatalmas 
KUKURÍKÚ-hoz. Ezután természetesen trónfosztott lettem, 
de maradtam az istenek kegyeltje, ugyanis felmentettek alvási 
kötelezettségem alól. Rendszerint gömbölyű dadusaimat szó-
rakoztattam, míg a többiek pihentek, szerettem, ha ezek a 
jámbor óriások gurulnak a nevetéstől. Szebb büntetést ál-
modni sem tudtam volna. 

 
*** 

 
Egy összeszokott csoport fegyelmezése más módszereket 

kíván. A kiváltó okra már nem emlékszem, de tény, hogy va-
lamely gaztettünk után az óvodai vezetés tehetetlenségében 
kénytelen volt bezárni négyünket a kiscsoportos terembe, 
hogy a verőfényes napsütésben játszó többi gyerek kezelhető 
maradjon. Így lettünk sorstársak, egy kulcsra zárt ajtó mögött. 
Kint az önfeledtség szívet simogató hangjai, fény és meleg, 
bent félhomály, hűvös és a parketta egy meglazult darabja. 
Amikor fogva tartóink ránk nyitottak, már körülbelül egy 
méteres körben sikerült felszedni a padló faborítását. Ezek 
után a napfényre száműztek bennünket, hogy mindig szem 
előtt legyünk. Azt hiszem, győztünk. 

 
Miskolc, 2007. május

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




