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A szorngisuli q tanul6i

Szornyi T6dor egy hatalmas dptilet el6tt dcsorgott, m6g a szemiiveg6t is megigazitorra, amikor feln€zett az
dpiilet tetejdre.

- Hfiiiii! Ez lenne az iskola? - csoddlkozott Szornyi Tbdor, majd aziskola sarka fel6 hirz6dott.
szornyigyerek jdr idel Es nekem most be kell mennem ...J^l!

- Mennyi

A kapu eg, ftlelmetes szaptformdzott,6s T6dornak olyan 6rz6se tdmadt, hog, a kapu bekap 6s elnyel
mindenkit, aki bel6p rajta.

- Te is ide fogsz jdrni? - bokte oldalba T6dort egy mdsik szornyifif, Gombi. - Mir csak te hiilnyzol a
szornyisulib6l!

SzornyiT6dor nem oriilt Gombinek, a lila szornyifirinak, ugyanis mdr ismefte a jitsz6t4.rr6l, s Gombi ott is
mindig piszkdlta 6t, meg persze a tobbi sz;Srnyigyereket is. T6dor mdr majdnem visszafordult, hogy 6 inkibb
hazamegy, amikor egy kedves szornyiliny jelent meg melletttik.

- Gombi, hag'yd b6kdn! Nem sz6p dolog igy beszdlni mdsokkal! - sz6lt rd a szornyildny Gombire.
Gombi megvonta avallit,ds beldpett anry szdkatformaz6kapunk. T6dor pedig fell6legzett, hogy Gombi

otthaglta 6t, 6s nem piszkdlja tovdbb. A kedves szornyllilny ekkor T6dorhoz fordult.

- Szia! Szornyi Szilla vagyok, 6n is most jovok el6szor az iskoldba. Bemegyiink egyiitt?
T6dor hdlds volt Szornyi Szilldnak, hogy megmentette, de m6g vele sem tudott igazin

felszabadult lenni, ez6rt csak ftlve b6lintott. igy egy.uttl6ptek be a szornyisuli
ftlelmetes kapujdn, majd bedlltak a sorba a tobbi szornyigyerek mog6.
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Amikor vdgre a sor elejdre keriiltek, akkor megtudtdk, hory hol le:z. az ovtily-
termiik.

- Menjetek az els6 emeletre, s a zold ajt6n l6pjetek be, ott mir v{rni fog

titeket Szornyi Ede tandr tr! - irdnyitotta 6ket a l6pcs6 f.l6 .ry ke&es sziimn
tanir ndni.

Szornyi Szilla viddman ldpegetett felfeld a l6pcs6n, alig vrira mir, hogr be-

ldpjen az osndlytermiik z<ild ajtajin.
Amikor azonbanTbdorra pillantott, egy ijedt sziirnyifiirt litott. Sztirnyi Szilla

bitorit6an rdmosolygott Tbdoma, majd k€zen fogta, 6s behuza -rg,ir""l azild

, ajt6n.

- Gyere, T6dor, nincs mit6l tartanod! 6k is ugyanolyan

sz<irnyik, mint mi - sirgta oda neki biztatdskdppen.

Az out{lyrcremben m:ir sokan voltals a szornyigyerekek koriil dlltrik Szirnyi Ede

tandr urat, s mindenfelit kdrdeztek t6le:

- Mikor lesziink igazi ftlelmetes sztirnyik? - kdrdezte egy

D{bl6 nevii szornyifi ir.

- E , mdr alig vdrom, hogy megijedjen t6lem min-

denki!- tette hozzA.egy Gombi.

- At tudunk majd vdltozni mds sziirnyM is? -
drkezett a k<ivetkez6 k€rd6s egy zbld szdrnyifitt6l,

Ubronct6l. - A teswdremmel nagyon szeretndnk ezt

megtanulni, igaz Ubri?

Fordult oda mosolyo gva r6zsxzin ikertes6jdhoz,

Ubrihoz, aki kicsit elpirulva b6lintott.

Szirnyi Ede tandr ur el6sztir mindenre megpr6bd"lt vdlaszolni,

ery id6 utdn azonban csak irgy ziporoztakfelije akdrddsek,

ezdrt ledllitotta a kdrdez6sk<idist, s mindenkit lecsendesitett:

- Maradatok csendben, szornyikiim! Uljetek le! Ugy ld-

tom, hogy mindenki megerkezett, kezd6dhet az iskolai 6let. En Sziirnyi Ede tandr t'rr va-

gyok, 6n leszek a tandrotok. A legt<ibb id6t velem fogjritok t<ilteni itt a szirnyisuliban.

Szornyi Ede tanir irr megvdrtq anig az 6sszes szornyigyerek elfoglalja helydt a

padban, majd jelent6sdgteljesen nijuk n&ett 6s nekik szegezte a kdrdest:

- Szerintetek midrt van sztiksdg arra, hogy a szornyiryerekek iskoliba jfujanak?

- Hory megtanuljuk lektizdeni a ftlelmeinket - sz6lalt meg Szornyi Szilla.

- Ezek szerint mindenki fel valamit6l? - kdrdezett tovdbb Szirnyi Ede tandr

tr. -Ti is ftltekvalamit6l?

- Igen...

- Erykicsit...

- Gakeryvalamit6l...

- Y agr taldn kett6t6l...

Erkeztek a hdk vilaszok a szirnyigyerekekt6l.

- Ez nem volt tril meggy6zfr - neznttrijuk Sziirnyi Ede tanir ur. -Tegye fel a ke#t, aki nem fel semmit6l!

A szdrnyigyerekek ftlve nezegetrek a t<ibbiekre, senki sem merte feltenni a kezet. Sz<irnyi Ede tandr ur
azonban nem lep6dritt meg ezen.



- Ez igy van rendj6n. Mindenki ftl valamit6l, de ha a ftlelmiinket megnevezziik, akkor le is tudjuk gy6z-

ni. Most szeretndm, ha ti is bemutatkozndtok, €s elmondanitokazt is, hory mit6l ftltek.

Szornyi Ede tandr irr leiilt az egyiksz6kre, s rdndzett a bal szdlen iil6 szornyilinyru.

- En Szornyi Szilla vagyok - mondta sz6p hangosan a kedves szornyiliny. - Es ldssuk csak, mit6l is ftlek?

Nos, igen. F6lek az ijeszt6 hangokt6l.

- E, .... Er... SzornyiT6dorvaryok- mondtaT6dor olyan halkan, hogyszinte suttogdsnaktfint. -Es
6n mindent6l ftlek.

- Mindent6l? - csoddlkozott Szonyi Ede tandr irr. - En az6rt nem hiszem, hogy te

mindent6l ftlndl.

- Pedig sajnos igy van- suttogott tovdbbra is Tbdor.

- Hm. Tal6n m6g a fagyit6l is fiilsz? - k6rdezte Szornyi tandr tr.
T6dor megcs6vdlta a feS6t.

- Nem, a fagyit6l azt hiszem, hog, nem ftlek - vallotta be Szornyi T6dor, mi-

ktizben a tobbiek hangosan kuncogni kezdtek, mert elkdpzeltdkT6dort, amint 6ppen

megijed egy csokifagyit6l, mikozben kergeti 6t egy puncsfagyi.

- Na l6tod, hog, nem felsz mindent6l - mosolygott Szornyi Ede taniir tr is.

Enlrcdn Gombi, majd Ddbl6 mutatkoztak be, 6k nem voltak hal-

kak, s6t ellenkez6leg, hangosan 6s harsdnyan kidltottdk a ne-

veiket.

- Es ti mit6l ftltek? - k6rdezte meg t6liik is Szornyi Ede tandr

irr.

- Hii6t,6n a gyorsan szriguld6 vonaton ftltem egyszer - vallotta be

Debl6.

- En pedig magassdgt6l. Brrr - sz6lalt meg t6le szokatlanul halk

hangon Gombi.

- Mi vagyunk a szornyiikrek - dtlt fel a szdkdr6l Ubronc, a zold szor-

nyifiir, 6s magival h0zta r6zsaszin tesw6r6t is. - 6 Ubri, 6n pedig Ubronc

vagyok. Mindketten feltink a kutyaugatdst6l 6s a

sotdtsdgt6l. Yag'y te m6g ftlsz mdst6l is, Ubri?

- Nem, azt hiszem csak ezekt6l - ismerte be Ubri.

- Es att6l nem ftlsz, hogy meghirzom a copfod? - nevetett

fel Gombi, de el6g volt egy szirr6s szemfi ndzds Szornyi Ede tandr

irrt6l, 6s nem folytatta tovdbb.

- Engem Szornyi Szindinek hivnak- mutatkozoft be

egr sz6p sziirnyildny. - Nagyon ftlek a vizt6l,6s a boga-

rakt6l is meg szoktam ijedni.

- En maradtam av6g€,re,de sebajl En Sztirnyi

Szigfrid vagrok, 6s nagyon szeretek ijesztgetni m6-

sokat - mosolyodott el a jobb sz6ls6 sz6ken iil6

szornyifiri. - De az erd6ben fiilek egy kicsit.

Szornyi Ede tand.r rir mindenkit tidvozolt m6g

eWSZer, majd egy felfedezl sdtdra hivta a szornyisuli (rj tanul6-

it. Kozosen kiirbejdrtdk a szornyisulit, megn€zt€kaz oszti,Jytermeket, az avlir,

a tornatermet, az ebddl6t, s legv6girl a szornyisuli udvardt, ahol a szornyigyere-

kek azonnal szaladgdlni kezdtek.


