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A kisiskolás 
 

A Nagy-Kölesér utca poros udvarai mindig hangosak voltak a gyermek-
zsivajtól. Alig akadt olyan parasztcsalád, ahol ne futkározott volna egy fészek-
aljnyi „kiscseléd”. A legkisebbek azzal szórakoztak, hogy az aprójószágokat 
kergették, lovacskázásukkal porfelhőt húztak maguk után, esős időben pedig 
sárgolyókkal górálták egymást. A nagyobb leánykák csörcsönöztek, a fiúk meg 
bigéztek. Az utca közepe táján lakó Aranyék Jani fia csak elvétve keveredett 
közéjük. Őt írástudó édesapja még pendelyes korában megtanította a betűvetés 
tudományára, s így inkább behúzódott a kemence zugába, vagy nyáron kiült a 
terebélyes eperfa alá, és olvasta a bibliai történeteket, a zsoltárokat, lapozgatta a 
kalendáriumot és a mestergerendán megbúvó ponyvafüzeteket. A nyugodt 
természetű, csendes kis gyermeket annyira hatalmába kerítette a betű varázsa, 
hogy amikor iskolába adják – s most idézzük az ő szavait –, „már nemcsak tö-
kéletesen olvasni, de némi olvasottsággal is bírtam”. Ez idő tájt történik az ő 
másságának, a többi gyermektől igen eltérő képességeinek előszöri feltűnése. 
Rozvány Györgytől tudjuk, hogy amikor a hatéves Janika pendely helyett rövid 
inget, bő gatyát és lájbit kap, átallja a templomban édesanyja, az asszonyok kö-
zé ülni, és feloson  a karzatra, az iskolásokhoz. Itt pillantja meg Csere József 
kántor az ismeretlen, csöppnyi, de már zsoltárból éneklő kisfiút: azonban nem 
marad meg a csodálkozásnál, hanem „kézen fogva az oskolába vitte és bemu-
tatta a rektornak sugván, hogy ily csoda gyermeket még nem látott. A rektor 
Janikát egyből-másból kikérdezte, vele olvastatott. Ez kitűnően s értelmesen 
felelt mindenre, sőt még a latin ’Miatyánk’-ot is elmondotta, megjegyezvén: 
„ezt is atyámtól tanultam”. 

E felfedezés nyomán írja be 1823 tavaszán Szabó Károly rektor a kis 
Arany Jánost a schola reformata diákjai közé, „hova módnélkül vágytam – vall-
ja a költő –, s a mi nem erős testalkatom s a szülék féltékenysége miatt csak 6-
ik esztendős koromban történt”. Eddigi tudásvágyát jóindulattal, de ösztönö-
sen elégítette ki családi környezete s a Kölesér utcai szomszédság, az öregektől 
hallott mesék, rigmusok, a népi hiedelmekkel, szokásokkal összefonódó kálvi-
nista hit; olvasószomját csillapították a keze ügyében levő vagy felkutatott val-
lásos kiadványok és népkönyvek. Ez a bolondos április azonban fordulatot hoz 
kicsiny életébe: mostantól kezdve arra hivatott emberek irányítják tanulmányait, 
vigyázzák lépteit, amelyek – s ez már az első találkozásnál, az ismerkedésnél 
kétségtelenül megmutatkozik – e mezőváros határain túlvezetnek.  

Egyelőre azonban abecista nebulóként vonul be századmagával a 
septimákra váró „kis ház”-ba. A látvány meglehetősen lehangoló: sivár meszelt 
falak, ütött-kopott bútorok, örökké recsegő padok és dobogóra emelt tanítói 
asztal. Szigorú sötéten tekint rájuk a nagy fekete tábla, mellette kréta s a törlés-
hez való nyúlláb. Igaz, a kicsinyek ezt alig használják. Legfontosabb tanszerük 
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egy terjedelmes papírlap. Erre rajzolta szép kalligrafikusan az ábécé betűit az 
egyik ügyes preceptor. Egész éven át ezt olvassák kórusban: a, á, bö, cö, dö …, 
míg valamennyi kis kobak be nem fogadja a kacskaringós betűképeket. Azon-
ban leírásukra vagy éppenséggel olvasásukra senki sem vetemedik. Arra csak a 
következő esztendőben, a collectorok vagy syllabizálók osztályában kerülhet 
sor. Nemhiába nevezik őket „szoktató” csoportnak, hiszen iskoláskor előtti 
nevelői intézmény híján ez pótolja a későbbi óvodát. Persze, a nap legnagyobb 
részét az imádságok, bibliai történetek elemzése (mechanikus memorizálása), 
zsoltárok éneklése tölti ki. 

Sajnos a beíratási és jelenléti naplók elpusztultak, és a költő sem említi: 
időzött-e egyáltalán az abecisták között. Mivel nemcsak ennek az évnek, de a rá 
következőnek is még otthon elsajátította a kötelező anyagát, itt-tartózkodása 
igen rövid időre terjedhetett, ha egyáltalán átlépte a classis septima küszöbét. 

Ezzel pedig teljes esztendőt nyert, és egyből a sextában találta magát. Az 
iskolakezdő kisdiák helyzetét, lelki megpróbáltatását nem nehéz magunk elé 
idéznünk. Az eleddig magányos, kevés szavú, bátortalan Janika máról holnapra 
zajos, huncutkodó, nála erősebb, fejlettebb fiúk társaságába csöppen. El is 
veszne a nagy tülekedésben, testi gyengeségén felülkerekednének az erősek, a 
nagyhangúak, ha valami többletet nem hozott volna magával. Olyat, amivel 
amazok nem rendelkeznek, de amivel ő – aki „vézna, ügyetlen testi dolgokra” – 
sokszorosan föléjük nő. S ezt fiatal preceptora, a Gáborjánból ide került Dévai 
Bálint, nemcsak felismeri benne, de a legteljesebben értékeli is. „A tanító meg-
próbálván, rögtön, a mint felvittek, elsőnek tett osztályában, s e helyet folyvást 
megtartottam” – emlékezik a költő kezdeti sikerére. Pedig nem kerülhetett 
akárki az első pad szélére. Ez csak az eminensek eminensét illette meg. Rangot 
és tekintélyt adott tulajdonosának, de kötelezettséget is rótt reá: tanítójának 
jobb keze, állandó kisegítője, szinte helyettese kellett legyen. És a mi kis Jani-
kánk becsülettel, jó lelkiismerettel tett eleget az elvárásoknak. 

Ekkor már Szalontán is javában alkalmazták a Bell–Lancaster-módszert. 
Ez azt jelentette, hogy a legjobb diákok monitorként foglalkoztak a többiekkel, 
a gyengékkel: beléjük sulykolták az ismereteket, gyakorolták, majd kihallgatták a 
leckét. A sextában az előzőleg keserves kínnal megtanult betűket kapcsolták 
össze valahogy így: „a tanító felírta a táblára: gomb, s meg sem lepődött, amikor 
az egész osztály karban, vagy a táblához kiszólított gyámoltalan gyermek a ta-
lányt így fejtette meg: göomöbö. Most hát a mellékzöngék hangoztatásáról kellett 
a gyermeket leszoktatni. S mikor a tanító ebben is elfogadható eredményt ért el, 
áttért az írás tanítására, igazában a betűk és szók másoltatására, míg végre ennyi 
mesterkedés után a gyermekben az írás és olvasás valahogy tudatosult”. – Min-
den egyes betű alakjához, rajzolt elemeihez – az asszociálás, a könnyebb meg-
jegyzés érdekében – ilyen „mondókát” társítottak: „egy igyenes egy punktum-
mal: i; egy igyenes gácsérfarkkal: rö; felfelé a szára, jobbrul a pofája: bö; felfelé a 
szára, balrul a pofája: dö; lefelé a szára, jobbrul a pofája: pö.” 
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Már említettem, mivel a szalontai iskola egyházi jellegű volt (de a közsé-
giek sem igen különböztek ezen a téren), elsődleges célja a vallásos nevelés. 
Elemi fokon a rendelkezésre álló idő harmadát-negyedét a bibliai történetek s a 
valláserkölcsi ismeretek töltötték ki. A módszer a könyvnélkülizés, a gépies 
memorizálás, a kórusban való gyakorlás. „Például a kátétanításban ezt az eljá-
rást követték: a tanító a tanítványnak mindenekelőtt a kérdéseket rágta a szájá-
ba; s miután meggyőződött róla, hogy azokat már valamennyien tudják, áttért a 
feleleteknek hasonló módú beemlézésére. Mily csekély szerep juthatott így az 
értelemnek s méginkább a szívnek.” 

A logikus gondolkodás nevelését még az arra legalkalmasabb számtanta-
nítás sem segítette elő. A septimában a tananyagot szóbeli számlálással kezdték, 
amit követett a számok leírása, majd a második osztályban az összeadás. Ebben 
az időben már jelentek meg módszertanok, így a matematika tanítását elősegítő 
munkák is. Azt azonban nem tudjuk, hogy ezek valamelyike eljutott-e Szalontá-
ra. 

A hatástalan metódusok alkalmazása miatt még ezt a kevés ismeretet is 
sok és feleslegesen pazarolt energiával lehetett az apróságok kemény koponyá-
jába sulykolni. A preceptorok – maguk is diákok vagy imént volt rétorok – to-
vább éltették a náluk dívott nevelési eljárásokat. Némi pedagógiai és metodikai 
ismerethez csupán a mindennapi gyakorlatból, empirikus úton jutottak. És ki-
segítőik, a monitorok? Azt tették, amit tanítóiktól láttak. 

Ilyen türelmet próbáló, megértést beleérzést kívánó megbízatás neheze-
dett a kis Arany vállaira, mihelyt a classis sextába lépett: „iskolába feladva … 
azonnal segédtanítóul alkalmazott, keze alá adatván 20–30 gyermek, a még alig 
6 éves gyermeknek.” És ez a teher le nem került róla, míg búcsút nem intett a 
szalontai scholának. 

Mintha személyesen neki szólna a római bölcselő és pedagógus, Seneca 
tanácsa: „docendo discitur” – másokat tanítva tanulj! Sorsa és körülményei úgy 
hozták, hogy a kezdet kezdetétől ezt tette, kettőzött szellemi igénybevételt, fel-
nőttes felelősséget és sok-sok toleranciát igényeltek tőle. (Gyakorló és tapasz-
talt pedagógusként elismerő csodálattal hajtok fejet a hajdan volt kisdiák előtt, 
aki egyszeriből annyi tanulóval bajlódott, mint napjaink bármelyik okleveles 
tanítónője.) Erre nem is lett volna alkalmas más, csak az, aki olyan szellemi 
adottságokkal és érzékeny lélekkel lép az életbe, mint ő, s akit olyan erkölcsi és 
jellembeli értékkel bocsát szárnyára családja, mint tették a szegénységükben is 
becsületeseknek, a sorozatos csapások között hívőknek maradó édes szülei. 

Ám a „docendo discitur” kettős igénybevételének előnye is megmutatko-
zott: felszínre hozta belső energiáit és önmaga számára nyilvánvalóvá tették 
hajlamait, egyéni adottságait. Amint érett korában vallotta: „az itteni iskolában 
tanítva tanult a legtöbbet”, ennek köszönhette ismereteinek világosságát és 
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rendszerességét, felfedezte az önálló nyelvtanulás sikert ígérő módozatait. Az a 
folyamatos önművelés, amely teljes életútját jellemzi, s amellyel majd százszo-
rosan pótolja félbeszakadt főiskolai tanulmányait, ezeknek az éveknek a pozitív 
reflexeiben gyökerezik.  

A fáradhatatlan szorgalom és az olthatatlan tudásszomj – formálódó jel-
lemének korai és kétségtelen alkotórészei – ráépül és szorosan összefonódik a 
parasztőseitől, szüleitől örökölt idegrendszeri sajátosságokkal, a veleszületett 
adottságokkal. Utóbbiak alkotják azt a virtuális alapot, amelyre – a sors adta és 
a maga vállalta tevékenység nyomán – nagyszerű és különleges képességek 
épülnek. Az elkövetkező évtizedek során mindezek ötvözete a lángelme műve-
iben fog testet ölteni. 

Azonban egyelőre a kis Janika nem több, mint helyi kuriózum. „A többi ta-
nítók, s a növendékek a nagyobb osztályokból, sőt külső emberek is, csudámra jár-
tak – írja önéletrajzában –, s én nem egy krajcárt kaptam egy vagy más produk-
cióm jutalmául.” Miért is ne ámultak volna, amikor ez a vékonyka, hatéves kis-
fiú zengő latin nyelven fújja  a Pater nostert és a Credót, és jókedvében vagy 
felkérésre bármiről verset fabrikál. A krajcárka is kapóra jön, mert a szülői ház 
porig ég (atyja az istállóból eszkabál évekig tartó szükséglakást), nagy a szegény-
ség, s a jutalomból talán vásárolhat néhány ívpapírt irkának. Tankönyvre nem 
telik. Vétek is volna pénzt adni érte, hiszen ő már annál többet tud. Írószerszá-
mát – az elhullott libatollat – megszerzi maga, a tintát pedig a csertölgy kérgé-
ből vagy gubacsából, esetleg arábiai galluszból és ecetből apja segítségével keveri. 

Gondokkal tűzdelt sikerélménnyel búcsúzik a classis sextától és el nem 
felejthető kedves preceptor urától, Dévai Bálinttól, akinek keze alatt két esz-
tendőt töltött. No, nem osztályismétlés miatt, hanem szülei kérésére, mivel 
„gyönge testalkatú volt”. Így, amit a kezdésnél nyert, visszaszolgálta iskolájá-
nak. 1824 november elsejétől már a classis quintába jár, és a batizi Cséke Lajos 
tanítványa. Városszerte lectoroknak (olvasóknak) nevezik őket, és a felettes 
tanügyi hatóságok is ehhez igazították az elsajátítandókat. Ez döntő többségé-
ben vallásos ismereteket és könyveket jelentett, de a reformkor, a haladó írók 
és politikusok hatására ez idő tájt már feltűnik néhány közhasznú ismeret. Ilyen 
például a nemzedékeket kiszolgált Hármas Kis Tükör, amely a szent históriá-
kon kívül földrajzot és történelmet is magába foglalt. Tudomásunk van a kö-
vetkező, Debrecenben használt tankönyvekről is: A legnevezetesebb természeti 
dolgoknak esméreti, Compendium Grammaticae Hungaricae. Számvetések 
mestersége, Psalterium. Sajnos, azt meg nem mondhatjuk, eljutottak-é ezek 
Nagyszalontára, mivel ekkortájt a Református Kollégium tantervei az ingado-
zás, változás időszakát élték. Eligazodásukat még inkább megnehezíti az a tény, 
hogy éppen Arany János diáksága idején folyt a harc a pedagógiai újítások ér-
dekében az 1806-os Ratio Educationis hívei és az évszázados keretekhez ra-
gaszkodók között. A helyi körülményeket és lehetőségeket, a mikrotársadalmi 
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mozgásokat ismerve joggal feltételezhető, hogy a deák nyelv kizárólagos uralma 
Szalontán is ekkortájt történik meg, és helyt kap a természetrajz, a történelem 
és a földrajz tanítása. A latin, amellyel a III. elemitől kezdve minden kisdiákot 
gyötörtek, már csak azok számára kötelező, akik gimnáziumban kívánták foly-
tatni tanulmányaikat. Mivel Jánoskát atyja papnak szánta, ő okvetlen az utóbbi-
akhoz csatlakozott. Preceptor uramnak velük külön kellett foglalkoznia. A 
Bell–Lancaster-módszert alkalmazva munkájában számított a monitorok köz-
reműködésére, közöttük olyan ügyes és tehetséges tanítványéra, mint a kis 
Arany János. Pedig erre a csenevész gyermekre egyre több teher nehezedik; 
társai okítása mellett magának is megszaporodnak teendői; a quintában megle-
hetősen sokat írnak: házi feladatokat, és tankönyvek híján ezeket pótló szöve-
geket, latin diáriumokat, szószedeteket. Aztán a kisparaszti gazdaságban napról 
napra akad olyan munka, amit egy nyolcéves fiúnak illik elvégeznie. Váltig kí-
mélnék kedves szülei, de hát ki terelgesse a kisrucákat a Kölesérre, vagy ki biz-
tassa a csordából hazatérő tehénkét egy kis utólegelésre, ha nem ő. Szegénysé-
gük és a helyi szokás egyaránt ezt kívánja; a szomszédok és gyermektársai is 
megszólnák, ha nem így cselekednék. De a könyveket imádja, és most éppen a 
lectorok osztályába jár. Mit tehet? Olvas a legelőn, az árokparton, és félszem-
mel oda-odapillant a jószágokra. Akkor érzi magát a legjobban, ha elbújhat a 
szalmakazal mögé, és senki sem zavarja. Ezekre az esztendőkre emlékezve írta 
a költő: „minden könyv, ami a kezem ügyébe került, mohó vággyal lőn fel-
emésztve. Gvadányi, a Hármas história (Halleré), Erbia, s több e féle dolgok, 
Decsi Osmanographiája, Fortunatus s mit és tudom miféle grapsák a ponyva 
irodalom egész özönével együtt, az egész városban felkutatva, olvasatlan, két-
szer, háromszor is …” 

1825 őszén a classis quartába lép. Preceptora a belényesi születésű és há-
rom éve itt szolgáló Deretskey Benjámin; rektora csak tavasszal fog változni, 
amikor a drága jó Szabó Károly helyét Szabó József foglalja el. 

Az előző évi tantárgyak a donatisták (IV. elemi) órarendjében is szerepel-
nek, a latint pedig komolyabbra fogják. Könyv kell hozzá, meg egy szótárféle-
ség. Nagy baj ám, mert ismét gyenge volt a termés, efféle nem futja. Végül 22 
garast mégiscsak összekapar valahogyan, és a két liber scholasticust meg is talál-
ja a ponyván az októberi őszi vásárban. 

A „Deák tör’sök szók magyar jelentéseikkel együtt az alsó oskolák számá-
ra” napjainkig megmaradt. Megőrizte a vigyázó kegyelet, hiszen fedőlapja bel-
sején olvashatjuk a kis poéta sok-sok rigmusának egyikét, az elsőt, amit az idő 
malma meg nem őrölt: 

 

Ha akarod tudni 
Ez könyv kié légyen 
Az Arany Jánosé 
Ki soká éljen. 
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Kisdiákos klapancia, vagy amint későbbi önmaga minősíti: „Az első 
gyenge ’Kis Tükör’ modorban / Nyolcéves gyermek dadogása volt.” Az utókor 
számára mégis drága emlék, mert a messze világító szellem kezdeti szikráját 
őrzi meg. 

A donatisták tananyagából szeptemberben levizsgázik, ezzel azonban 
nem mond búcsút a scholának, mint a legtöbb társa, hanem a rangot adó nagy 
classisba készül. Visszatekintve a rudimentisták között töltött időszakra, jóleső 
érzéssel állapítja meg, hogy „az iskolázás folyvást sikerrel haladt előre.” Ezt 
Voinovich Géza is igazolja: Arany „negyedfél év alatt végezte a négy alsó osz-
tályt.” 

Érdekes, sőt fontos lenne tudnunk, mit is tanult ez idő alatt a szalontai 
kisdiák. Sajnos, „eme régi korból a birtokunkban megmaradt kevés adatok 
nyomán nemhogy valódi rendes tantervet felmutatni, de még a tantárgyakat 
megnevezni sem vagyunk mindig képesek” – vallják iskolánk első monográfu-
sai. Közismert viszont, hogy a partikulák lényegében az anyaiskolák tanterveit 
és módszereit alkalmazták. Eligazításért tehát az 1770-ben kiadott és még ekkor 
is érvényben lévő debreceni Methodushoz fordulunk, amelynek egyik fejezete 
(Instructio pro Praeceptore Elementariu) az alábbiak elvégzésére kötelezte az 
elemisták tanítóját: a kisgyerekek megismerése és megnyerése az iskolának; be-
tűk, „syllabizálás”, majd folyamatos olvasás; írás utánzással, hangoztatással; 
ábécéskönyv, katekizmus, bibliai történetek olvastatása; „kívülről megtanítani a 
Miatyánkot, alkalmi imádságokat, a katekizmus könnyebb kérdéseit; kisebb 
imádságokat a gyerekek maguk is fogalmazzanak. A bibliai történeteket a tanító 
fejtse ki saját szavaival is; a gyerekek legyenek képesek ezeket legalább részben 
a maguk módján megismételni; olvasott és hallott szöveg alapján kérdésekre 
válaszolni”; az éneklés elemeinek, zsoltároknak és egyéb egyházi énekeknek 
tanítása; „a számtanból tanulják meg az első alapműveleteket: a számlálást, a 
példák azonban ne menjenek túl a 10 000-en”; római számjegyek; latin nyelvi 
kezdő ismeretek. 

Bár röviden, mintegy összefoglalóan érdemes kitérnünk a német nyelv is-
kolai tanításának kérdésére. Az első Ratio Educationis 91. és 94. paragrafusa 
úgy intézkedik, hogy a városok és mezővárosok (urbs et oppidum) iskoláiban a 
németnek tantárgykénti bevezetése kötelező. A protestánsok – törvényben biz-
tosított tanügyi önkormányzatukra hivatkozva – ennek ellentmondtak; megíté-
lésük szerint a Habsburg-ház ezzel a törvénnyel a felekezetek önállóságát és az 
egész nemzet létét, függetlenségét veszélyeztette. Ellenben kapcsolatteremtő és 
kultúrát közvetítő eszközként elfogadták a középiskolák számára. Ezért tanítot-
ták Nagyszalontán is a III. gimnáziumtól kezdve. Ez a harcias szembefordulás 
a némettel és a latinista hagyományokhoz való maradi ragaszkodás azok 
jószándékát is keresztezte, akik magyar nyelvtant kívántak a kisdiákok kezébe 
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adni. E huzavona pillanatnyi helyzetének és kimenetelének bizonytalansága mi-
att nem tudhatjuk, vajon Arany János eleddig tanult-e kötelezően magyar nyelv-
tant.  

A népiskolai tanterv ilyetén való részletes tárgyalását már azért is szüksé-
gesnek tartottam, mert néhány év múlva a preceptor Arany Jánosnak ugyanezt 
kellett megtanítania a reábízott nebulókkal.  

A latin iskolába való beiratkozáshoz bizonyítványhoz nem volt szükség, 
de az előző osztályok elvégzésének, ismeretanyagának elsajátításáról vizsgán 
kellett számot adniuk. Ez valójában két részből állott: a zárt vagy hivatalos és 
nyilvános exámenből. Az előbbi lefolyását iskolamonográfiánk lapjairól részle-
tesen megismerhetjük: „a tanév vége felé megjelent az egyházmegye főnöke, az 
esperes többnyire egy tanácsbíró kíséretében s a helybeli lelkészt és néhány 
presbitert magához véve meglátogatta s megvizsgálta az intézetet. Előkérte a 
tanártól az egész terjedelemben kimutatott, részletesen összeírt tantárgyakat s 
ezzel a névsort … Az így előterjesztett tantárgyakat a tanulóktól lehetőleg egész 
terjedelemben kikérdezte, s így szerzett tapasztalatát részint saját naplójába, 
részint a lelkészi hivatal évkönyvébe bejegyezte, ugyan e tapasztalatát a legköze-
lebbi egyházkerületi gyűlésen reformálta …” Ezt követte az ünnepségszámba 
menő megvizsgálás, amely a kijelölt vasárnap délutánján a szülők és városi-
egyházi vezetők jelenlétében, a templomban zajlott le. Utóbbiak kérdéseket is 
tehettek fel. Ez a közszereplés méginkább rendszeres munkára ösztönözte a 
pedagógusokat, tanítványaikat pedig erőfeszítésre, folyamatos felkészülésre. A 
kis Arany Jánost nevelői eddig is meglehetősen gyakran állították a nyilvánosság 
fényébe; bizonyára most sem okozott gondot, izgalmat „megvizsgálása” a 
donatisták egész évi anyagából. Tudását, szorgalmát, magaviseletét megérde-
melten „eminens”-nek minősítették. 

Osztályából vajon hányan folytatták tanulmányaikat a gimnáziumi tagoza-
ton? Pontos választ erre nem adhatok, de némileg útbaigazít a neveléstörténet. 
„A legtöbb kisvárosi és falusi partikuláris iskolából a nebulók zöme az elemi 
ismereteket tanulta meg, megtoldva a latin névszó- és igeragozással, azután ki-
maradtak.” Tudva azt, hogy Nagyszalontán a hat latinista osztály összlétszáma 
ötven körül mozgott, a declinisták tíz-tizenkettőnél többen nem lehettek. Ennyi 
pedig kikerülhetett a még oly vékony értelmiségi-kereskedő-tehetős gazda ré-
tegből. Mit keresett hát közöttük a földhöz ragadt taksás jobbágy madárcsontú 
gyermeke? Minden eddigi értékelést túllépő tisztelettel tekintünk az öreg és ne-
héz sorsú szülők merész elhatározására, majd konok kitartására, amellyel az 
újból és újból felbukkanó akadályokat maguk alá gyűrték. Leég szalmatetős há-
zuk, száraz esztendők dézsmálják tízholdas „birtokuk” termését, a legnagyobb 
szükségben elhullanak a jószágok, de ők nem adják fel a harcot, nem válnak 
hűtlenné álmukhoz; fogyó erejük megfeszítésével emelik maguk fölé a tizediket, 
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a legkisebbet. Legyen ő más, legyen több és tekintélyesebb, mint parasztelődei. 
Törjön ki az Aranyok fosztottságának évszázados láncolatából: váljék honorá-
ciorrá! 

A kisdiák mindebből még keveset ért, de kifinomult lelkével megérzi: 
szülei nagyon szeretik, és sokat várnak el tőle. Nem is hagyja őket cserben: ta-
nul, olvas, másokat tanít, hogy megfeleljen elvárásaiknak. S ezt még inkább be-
bizonyítja az elkövetkező esztendők során.   

 
 


