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1967  decemberében  koptattuk  elsőévesként  a
gimnáziumi padsorokat, akkortájt a téli szünet jelezte a
félév végét, aktuálissá váltak a jegylezárások.
Különös  jelentősége  volt  a  matematikából  kapott
kalkulusoknak,  tekintettel  arra,  hogy  osztályunk  olyan
távol esett eme tantárgytól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Jómagam az  algebrával  még  csak-csak  elboldogultam,
hanem  a  mértan!  iskolai  életem  megrontója.  Ha  én
egyszer  a  körzőm  egy  ponton  leszúrtam,  biztos  két
milliméterrel  arrébb kellett  volna,  ha az eszköz szárait
kinyitottam,  előbb  leltem  volna  meg  itt  a  bizonyos
négylevelű lóherét, mint hogy eltaláltam volna a kívánt
távolságot.  Ez  persze  megmutatkozott  a  silányabb
érdemjegyeimen.
Közelgett a dolgozatírás határideje, azt még tudnia kell a
jámbor olvasónak,hogy tanárunknál az ötös a kivételek
kivételszámába ment, olyannyira, hogy a naplóban ritka
“vendég” decemberig csupán egyszer " talált oda".
Ilyen  előzmények  után  füzetkiosztás,  példák  a  táblára
és...  megkezdődött a feladványokkal történő küzdelem,
mely  mint  a  sportmérkőzés,  időre  ment,  csak  itt  a
meccset az óravégi csengő zárta.
Szembesülve  a  példákkal  megoldásukba  kezdtem,  és
egyiket követően fogtam a másikba. Négy példát kellett
megoldani.
A füzetet beadván nyugtáztam: lesz ami lesz.
Néhány  nap  telt  el,  mígnem  viszontláttuk
munkálkodásunk eredményét.
Izgalmas  pillanatoknak  néztem  elébe,  megkapván  a



dolgozatfüzetet,  kinyitottam.  A  bergsoni  idő  súlya
nehezedett  rám,  oldalról  oldalra  haladtam.  Végül.....  a
szemem  káprázik?  Jeles(5)  olvastam.  Nem  hittem  a
szememnek.
Eddig csupán egy lány kapott ötöst az előző munkájára.
Én  volnék,  a  második?  Úgy  éreztem,  enyém  a  világ,
annál  inkább,  mert  még  az  általános  iskolában,  talán
hatodikban kaptam ötöst.
Ráadásul  (ahogy  kiderült)  az  iskola  legszigorúbb
tanáránál.
Tudni  kell,  hogy  szóbeli  feleletre  év  végéig  szinte
senkinek sem sikerült jelest szerezni a táblánál, egészen
május végéig váratott magára az ötös szóbeli érdemjegy.
A  köztes  időben  a  négyes  arisztokratikusan  menő
jegynek  számított,  jómagam egyszer  negyedikben  egy
ügyes definíciómért kaptam jelest.
A  tanár  úr  sokat  bajlódott  az  osztállyal.  Bolyaiak,
Gausok,  Lobacsevszkijek  nem  rejtőztek  osztály-
összetételünkben,  az  ellenkező  véglet  annál  inkább.
Csodák csodája! közösségünk mégsem került be a legek
könyvébe  a  bukások  számát  illetően,  a  szaktanári
elégedetlenség  hamarosan  átadta  helyét  a  csendes
beletörődésnek,  s  ezzel  párhuzamosan  egyre  jobb
viszony alakult ki közöttünk.
A  tanár  úr  nagy  tudása  birtokában  érdekes
információkkal  nyerte  meg magának  az  osztályt,  mely
bámulatos korrektséggel párosult.
Egészében  -  matematikai  botladozásunk  ellenére  -
kellemes négy évet töltöttünk együtt.


