
Farsang?! 

 
 

      Az iskola, amelyről példámban szólok, mai mércével mérve közepes nagyságú. 

Épülete már nem új. Díszterem nem lévén benne, a tornaterem a tanévnyitó, 
tanévzáró ünnepélyek, valamint az elmaradhatatlan farsangi diákmulatságok 
színhelye. Mivel egyik közös, iskolai megmozdulás sem képzelhető el szülők nélkül, 

ezért a tanulóifjúságnak”osztódnia” kell. A több mint 400 alsó tagozatos önmagában 
is megtölti a tornatermet, s pechjükre nem is árvák… Szüleikkel, testvéreikkel – uram 
bocsá’, nagyszüleikkel – a számuk eléri a …, de ne vágjunk a dolgok elébe! 

 
   A felelősök az iskolarádión keresztül kihirdették a farsang időpontját. Az alsó 
tagozat szombaton, a felső vasárnap szórakozhat. A közlemény szólt a 

tombolajegyekről is. Egyet mindenkinek kell vennie. Elhangzott az is, hogy a 
hozzátartozóknak vásárolt belépőjegyeken kívül minden szórakozni vágyó kisgyerek 
köteles magának is belépőjegyet váltani… 

 
   Az elkövetkező napokban a gyerekek, mint üzenetközvetítő postagalambok vitték 

haza a felhívást: „Ügyes kezű apukák jöjjenek a tornatermet feldíszíteni!” – „Ügyes 
kezű anyukákat várunk szendvicseket készíteni.” Nem a szülői értekezleten felkérve, 
nem is az üzenő füzetbe vagy ellenőrző könyvbe beírva, csak így, lazán. 

 
   Eljött a nagy nap. A tornaterem megtelt – hozzátartozókkal. A jelmezesek 
felvonulását bekonferáló tanárnő hangját időnként elnyomta a hangoló zenészek 

erősítője. És persze látni alig lehetett. A gyerekek pedig jöttek. Kölcsönzőbeli 
kosztümök, szülői vágyálmok keveredtek az otthon barkácsolt jelmezekkel. A 
műsorvezető hárompercenként ismételte, hogy: „Gyerekek, próbáljatok összébb 

húzódni, hogy a többi osztály is beférjen!” A jelmezek szakadtak, az arcfestékek 
elmázolódtak, s a „leszerepeltek” nem figyeltek többé társaikra. „Állt a bál.” A 
gyerekek szüleikről és tanáraikról megfeledkezve rohangáltak, csúszkáltak, 

lökdösődtek; széttaposták a büféből hozott szendvicseket. A pedagógusok és szülők 
pedig kisebb csoportokban beszélgettek, mintha nem is tanítványaik, gyermekeik 
rendezvényén lennének. A büfében nőtt a bevétel, a folyosókon szaporodtak a 

széttaposott csokik, a tornateremben pedig hangulat híján a hangzavar fokozódott… 
 

   Mi is történt valójában? Csak annyi, hogy az egész felhajtásból kimaradt a lényeg: 
a felszabadult és tartalmas farsangi mókázás. A gyerekek sem tanultak meg 
kulturáltan szórakozni. Passzív szereplői voltak egy félreértelmezett iskolai 

tradíciónak. Még egyszer megkérdezem hát: mi végre az ilyen farsangi „bál” 
iskolánkban? 
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