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Benedek Elek 
 

Mostan pedig megyek az iskolába… 
 

(Részletek a szerző Édes anyaföldem! című regényéből)  
 
Mostan pedig megyek az iskolába. Már nem a Szotyori bácsi kar-

ján. Mert Szotyori bácsi mégis itt hagyott minket, pedig hogy szeretett, 
s hogy szerettük mi is őt. Fészket akart rakni (nyilván megkívánta 
Gábor bácsitól), s hazament a falujába, Szotyorba, ahol a vén mester ha-
lálára nem kellett várnia; egész kepét1 kapott. Hát elment Szotyori nagy 
sírással-rívással, sírt ő is, siratta a falu is, különösképpen a mi házunk 
népe, s talán legkeservesebben siratta még egy pirinkó2 kisfiú, akinek 
ezután a maga lábán kell iskolába járnia. S lám, a fél kepére nyomban 
akadt pályázó, két diáklegény, mind a kettő – Benkő. A néhai vén tisz-
teletes gyámoltalan fia az egyik, az a szegény Laji, aki búzával hizlalta 
a disznót, amikor a maga gazdája lett; középajtai Benkő a másik, aki 
nevén kívül más atyafiságban a kisbaconi Benkőkkel nem vala. Lajinak, 
szegénynek nem volt hangja, annál hegyesebb, csengőbb a másik 
Benkőnek, akinek Sándor a neve. 

Hatodik esztendőt tapicskáló gyerek voltam, amikor Benkő Laji, 
egy vasárnap délután, az egész falu színe előtt, Istennek házában egzá-
menre3 állott. Mert a kántori pályázat valóságos egzámen vala. Minden 
kepéző gazdának joga volt az egzaminálásra. Összevissza vallatták a 
pályázót a zsoltáros könyvből. Nem elégedtek meg azzal, hogy isteni 
tisztelet során végigénekelte a szokásos dicséreteket és zsoltárokat, ne-
vezetesen: a gyülekező, a felálló, az ülő, a könyörgés és prédikáció 
közti éneket (mialatt a tiszteletes a bibliából kikeresi a prédikáció alap-
igéjét), meg az isteni tiszteletet bezáró éneket, mert végre is ez csak 
egy-egy ének, márpedig gyülekező, felálló, ülő ének többféle van, s hol 
vannak még a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi énekek? És hol az úrva-
csoraosztás közben szüntelenül szólók? Istenem, Istenem, mi tenger 
éneket kellett tudni, s azt orgonaszóval kísérni a kisbaconi fél kepéért! 

Ma is látom, amint szegény Benkő Laji félénken, gyámoltalanul 
betámolygott Istennek házába. Szinte hallom fogvacogását, a cérnalábú 
áldozat térdeinek összeütődését: szánakozva néztek az öregek, vihogá-
sukat nehezen visszafojtva a fiatalok. Mondjam tovább, ne mondjam, a 
mai szólásmondással élve Laji pályázata kínos botrányba fúlt. Alig 
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hallható hangon dünnyögte el a gyülekezőt: Ím, béjöttünk nagy öröm-
mel… Hát, Lajit illetően nagy hazugság volt ez a nagy öröm. Bizony, 
nem jött ő ide örömmel. Anyja, a vén papné kényszerítette rá. De ő sze-
gény csak nyomkodta tovább az orgona billentyűit, nekifohászkodott a 
felálló éneknek, amely azért neveztetik ennek, mert erre felállnak a 
hívek, s állva hallgatják és éneklik végig. Ó, de szép ez az ének, ha 
szépen csengő hang vezet az orgona mellől, s kíséri jó énekesek, 
leányok, gyermekek szoprán, legények tenor, idősebb emberek bariton 
hangja! Csak úgy repül az ég felé: 

 

Terólad zeng dicséretünk, 
Nagy Isten! Téged tisztelünk! 

 

De most nem repült az ég felé ének, szárnyaszegetten bukdácsolt, 
s ha zengő hangú Benedek Sándor János, ez a szőke hajú, piros képű 
fickólegény hirtelen át nem veszi a szót, a felséges ének bizony nem jut 
fel az égbe… Zordon képű, hirtelen mérgű Dobai tiszteletesnek csak 
úgy szikrádzott a szeme a haragtól, dörgő hangon kiáltott fel szegény 
fiúhoz: Elég volt, Laji, elég! – és Laji szeméből megeredt a könnyek zá-
pora, félretántorgott az orgona mögé. Érzékeny szívű nénémasszonyok 
szipogtak, merthogy igen sajnálták a néhai aranyszájú tiszteletes gyá-
moltalan fiát. Tekintetes Gál Dánielné keresztanyám asszony szégyené-
ben (mivelhogy Laji is keresztfia volt) kiszaladt a templomból. Öregebb 
rendű emberek nemkülönben sajnálkozának, csak a fiatalság vala – 
mint minden időkben – kegyetlen: illetlen összevissza vihogás, élesen 
csengő kacagás botránykoztatá meg az öregebb rendűeket. 

Mi más volt Benkő Sándor pályázata a következő vasárnap délu-
tánján! Vastag, telt nyakú legényecske volt ő, öblös torkú, bátor képű, 
apró, eleven szemű, hetyke járású – bizony, nem verődött össze az ő 
térde, nem vacogott a foga. Mint a győzelmében bizonyos hadvezér 
vonult be Istennek házába, jobbra, balra illendően hajtogatva fejét; csak 
úgy recsegett talpa alatt a fagarádics4, amint felszaladt az orgonához; 
ott hirtelen leült, végigfuttatta ujjait, s érces hangon rázendített: Ím, be-
jöttünk nagy örömmel! 

Gál János megyebíró (ez nálunk a kurátor5 neve) büszke-boldo-
gan hordozta körül a tekintetét. Azt mondta ez a tekintet: Van már 
mesterünk! Benedek Balázs, ez a higgadt, minden szavát megfontoló 
ember, aki kellemetes baritonjával kísérte máskor a mester énekét, 
most hallgatott, s elégedetten hajtogatta a fejét. Az ő fejének hajtogatása 
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is azt mondta: Van már mesterünk. Ezt mondta minden arc, minden 
szem. A Terólad zeng dicséretünk csakugyan zengett, s amikor követ-
kezek erre Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, Isten után 
való vágyakozás fénye ragyogott a szemekben. Vajna Rózsi, az én egy-
kori pesztrám6, most már nekiserdült, pirosalma képű leány meg is 
feledkezett magáról, a szeme rátapadt a nap hősére, aztán egyszerre 
csak megcsendült a hangja a zsoltár e soránál: És hozzá kívánkozik! 
Megbotránkozással fordult felé minden szem. Gál János uram 
haragosan intette le. Ó, pedig Rózsi igazán olyan szépen, olyan 
„hegyesen” énekelt, s úgy el tudta nyújtani minden sornak az utolsó 
szavát, hogy az a következő sorba beléolvadott. Hát azt én az én hat-
esztendős butikó7 fejemmel gondolhattam-e, hogy Rózsinak már rabul 
esett a szíve? Hogy ő nemcsak Istenhez, de a nap hőséhez is kívánko-
zék. Aminthogy, meglássátok, ennek a leánynak még ártatlan szíve 
tüzet fogott e napon; tüzet, mely csak sok-sok esztendő múltán alszik 
el, pedig mi tenger könny oltogatá! 

Hát végigénekelte Benkő Sándor mind az éneket, ami az isteni 
tisztelethez tartozék, de hohó! ez még nem elég: még csak most kezdő-
dik az igazi egzámen. Most fogják megegzaminálni az ifjú dalnokot a 
zsoltáros könyvből, sorba énekeltetvén a karácsonyi, a húsvéti, a pün-
kösdi énekeket. Hebegő beszédű Gál János uram (híres nagy vereke-
désben verték hebegőre a nagy erejű, nagy indulatú embert) a fél 
kepéért úgy megénekeltette szegény fiút, hogy sok lett volna, ha nem 
mesteri, de egész papi kepét fizet az eklézsia. Újesztendő napján, Úrva-
csora-osztáskor, hosszas szárazság és hosszas esőzés idején és minden-
féle alkalmatosságokkal énekelendő énekekre vala kíváncsi Gál uram, 
végezetül pedig, amikor már csurgott a verejték a delikvensről8 (mert 
az volt már és nem pályázó), feladá Gál uram a legnehezebb s legszebb 
feladatot: 

– Mé-még egyet, ö-öcsém uram. A ki-kilencvenedik zso-zsoltárt! 
A kilencvenedik zsoltárt! Ezt a zsoltárt, a vastag nyakú, sziklakemény 
hitű kálvinisták dacos tanúságtételét Istennek örökkévalósága mellett; 
ezt a fenséges szép költeményt, minden zsoltárok közt a legszebbet, az 
énekhangot fent és lent kemény próbára tevőt. Ezt a zsoltárt, mely 
ellentmondást nem tűrően dörgi a hitetlenek fülébe: 
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Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram! Téged tartottunk hajlékunknak. 
Mikor még sem ég, sem föld nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva: 
Te voltál és te vagy erős Isten, 
És Te megmaradsz minden időben! 

Csuda nagy örömnek s büszkeségnek ragyogását látta gyermek-
szemem öregeknek, ifjaknak arcán. Van már mesterünk! ezt ragyogták 
az arcok, a szemek. Nem voltam – hála Istennek – csudagyermek, nem 
kerestem, nem kutattam, vajon van-e e sok arc közt bár egy, amelyre 
kiül a kérdés: hát tanítónk van-e? De későbbi időkből e napra visszatér-
ve, megbizonyosodtam abban: ez a kérdés egyetlen lelket sem nyugta-
lanított. Kollégiumból jött ez az ifjú legény, nyilvánvaló tehát, hogy 
írni, olvasni, számolni tudnia kellett. Ha ezt a tudományát átplántálja a 
gyermekseregbe, amihez pedig csak jó igyekezet szükségeltetik: akkor 
is bolond volt, ma is bolond ember, aki többet kíván ennél. A mi vén 
zsellérünket, a bölcs Demeter Andrást, édesapám egyszer megszólí-
totta hebehurgya9 munkájáért. Megállt a vén füllentő, s mondá egy 
igazi bölcs nyugodalmával: – Gazduram! Minden ember bolond ember, 
aki jobban táncol, mint ahogy tud. – Az új tanító okos ember volt: úgy 
táncolt, ahogy tudott, s most, öreg eszemmel tanúságot tehetek mellet-
te: jól táncolt. 

Októberben nyílt meg az iskola, de az egész hónapban csak két 
növendéke volt: Anikó meg én. Anikó az én nővérem. Ő már egy telet 
járt a Szotyori keze alá, túl volt a palatáblán, s irkája vonalai közé oly 
szép kerek betűket körmölgetett, amely kerekséghez – sok esztendő 
ide-oda próbálgatása után – csak öregedő esztendeimben jutottam el. 
Eleven eszű leányka volt, de amikor az új tanító kipróbált az olvasás-
ban, ő még silabizálgatott10, mutatóujjacskájával végigtapogatott a 
betűkön, én meg mutatóujj nélkül, mint a gyorsan folyó víz a med-
rében, úgy szaladtam végig Indali Ábécés könyvé-nek apró olvasmá-
nyain. Az én első könyvem nem az Ábécé volt, hanem az első igazi 
magyar gyermekkönyv: Flóri könyve. Az a könyvecske, melyet Bezerédj 
Amália11 írt egyetlen leánykájának, Flórikának s vele egy félszázad 
gyermeknemzedékeinek. Bezerédj Istvánnak volt a felesége ez az áldott 
emlékű honleány, annak a nagy szívű embernek, aki elsőnek szabadí-
totta fel jobbágyait a megalázottság, a földhözkötöttség járma alól – s 
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lám, ebben az országban senkinek sem jutott eszébe, hogy ennek az 
emberpárnak nagyságát szobor hirdesse időtlen-időkig; a legszebb, a 
legtökéletesebb szobor, mire magyar szobrász ihlete és vésője képes! 

Ennek a könyvecskének minden versikéjét, minden mondatát ele-
jétől végig olvastam százszor meg százszor; kicsi agyamban vittem az 
iskolába minden betűjét, képecskéjét, s bár megkapott Indali Ábécéjé-
nek első lapján az „ő” elé rajzolt őzike is, s felejthetetlen emlékként vé-
sődött a lelkembe – Flórika könyve maradt jó sok esztendeig legkedve-
sebb könyvem, az én gyermekkoromnak egyetlenegy gyermekkönyve! 
Egyetlenegy. Halljátok, unokáim, kiknek könyves állványain a hazai s 
a külföldi gyermek- és ifjúsági könyvek kettős-hármas sorokban 
szoronganak! Nekem csak ez az egy könyvem volt. Ennek az egy köny-
vecskének csak a táblája maradt meg – emléktárgyaim közt megtaláljá-
tok –, de ami benne volt, úgy átgyökeredzett a lelkembe, hogy ma is 
gyermeki gyönyörűséggel mondogatom, szavalgatom, dúdolgatom 
kedvesen együgyű versikéit: bizonyos, hogy ez az egy könyv elkísér 
engem a kisbaconi temetőbe! Ennek a könyvecskének lelkéből sarjad-
zott ki az én gyermekifjúsági könyveimnek terebélyes fája, melynek 
tövében ti meg-megpihentek… Ez a könyvecske tett adósává a gyer-
mekvilágnak: mindazt a gyönyörűséget, mit az egyetlen könyv szerzett 
a gyermeki léleknek, tetézve adni nektek, gyermekek! 

…Künn az udvaron összevissza szaladgálnak rémült sivalkodás-
sal a csirkék, édesanyám, Éva meg Anikó kerítgetik, no, most mindjárt 
lefogják, huss! Mikor már azt hiszik: megvan! – kisurran kezük közül a 
kiszemelt áldozat. Tudom, miért e hajsza: ma visznek föl az iskolába, 
két gyermek után két csirke jár a tanító bácsinak. Nem „illeték”, de 
illendő. Nem sajnálom a tanító bácsitól, de sajnálom őket, szegényké-
ket. A bús-beteg tejet szopott gyermek érzékenységével nézem a haj-
szát, s bármint vágyakoztam az iskolába, most, hogy közeledik a pilla-
nat, kicsi szívemet szorongani érzem: vége a szabadságnak, nem szök-
hetem át kedvem szerint a kis zsellérházba, amely amilyen kicsiny, oly 
nagy nekem: a mesék végtelen birodalma. Ott, abban a kicsi zsellérház-
ban12 hallottam az első mesét. Mondója egy növendékleányka, s nem 
vén banya, mint azt gondoljátok talán. És az első mese után kisírtam-
könyörögtem belőle a másodikat, harmadikat, a negyediket – aztán a jó 
isten tudja, hányadikat –, nem volt többé nyugodalma tőlem. Hol 
tanulta tengersokaságát a kacagtató, a hátborzongató, lélegzetfojtogató 
meséknek ez a leányka? Sem apja, sem anyja nem volt mesemondó. 
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Nyilván fonó- s kukoricafosztó estéken szedte föl, s mondta tovább tó-
dítva, cifrázva, én meg nyeltem magamba tátott szájjal, kipirult arccal, 
lázban égő szemmel, s végére ha ért egynek, rángattam a szoknyáját: 
tovább, tovább, még egyet, no még egyet! Emlékszem, világosan em-
lékszem, sok-sok este sírva bújtam karikás ágyacskámba, mert nem 
hívták át Rigó Anist – ő volt az én mesemondóm– Vajon él-e még Anis? 
Még élt most esztendeje, amikor világszép kertemből másodízben 
kellett menekülnöm… Eleven, vidám, csipkelődő, csúfondáros szájú 
vénasszony, szót-szóra mondó, nagyokat tódító – könnyű volt rekonst-
ruálnom13 a mesemondó növendékleányt. S ahogy elnéztem, elhallgat-
tam most ősz fejjel, bár egy mesére sem emlékezem, amit belőle kisír-
tam, már tudom, hogy ezekből a mesékből sarjadzott ki a másik fám, a 
mesemondó terebélyes fája, melynek tövében szintén meg-megpi-
henek… Bezerédj Amália és Rigó Anis… Nagyúri nő az egyik, zsellér-
leány a másik. Ennek a kettőnek lelki táplálékával mentem én az isko-
lába. Csak egy gyermekkönyvem volt? Ne, ne sajnáljatok, gyerekek. 
Szép volt, gazdag volt az én gyermekkorom. Tele volt a lelkem jámbor 
versikékkel, tele volt mesékkel, a nép, az istenadta nép kincsesházának 
legdrágább kincseivel – szép volt, gazdag volt az én gyermekkorom! 

Karján hordott Szotyori az iskolába, lába közé állított Benkő, úgy 
olvastatott próbát velem. Simogatta fejemet, arcomat, csudálkozott, 
álmélkodott, aztán egyszerre csak fölemelt az ölébe, s megcsókolt. 
Ezzel a csókkal „írta be” a hatesztendős apró emberkét. Hogy fölmele-
gítette, hogy felszabadította szorongó szívecskémet ez a csók! Belenéz-
tem a szemébe, s mondtam nagy bátran: Tudom az egyszeregyet is, 
tanító bácsi! 

– Ó, ne mondd – mosolygott színlelt csudálkozással. 
– Tudom bizony! 
– „Szöktetve” is? 
– Szöktetve is! 
És szöktetett összevissza: 5×5, 4×9, 9×4, 6×7, 9×9 – édesanyám 

meg gyönyörködve, aggódó arccal figyelt, nem zavarodom-e bele a 
szöktetésbe. – Ne féljen, édesanyám – bátorítá loppal oda-odavetett 
mosolygásom. 

– De azt nem tudod, hogy a macskának hány a lába? – kérdezte 
hirtelen Benkő bácsi. 

Kacagtam, hogy csak úgy csengett a kis szobácska. 
– Ó, mit gondol, tanító bácsi! Négy, négy, négy! 
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– Ohó – mondta Benkő bácsi roppant komolyan: 
 

A macskának négy a lába, 
Ötödik a farkincája. 

Mind kacagtak, édesanyám, a tanító bácsi, Anikó, de az én kicsi 
szívem elszorult, szemem sarkán kicsordult egy könnycsepp, hirtelen, 
váratlan gyúlt világosság buksi fejecskémben: íme, valami, ami nincs 
benne sem a Flóri könyvé-ben, sem az Ábécében, s jaj, Istenem, még mi 
minden lehet, ami nincs meg ezekben! Alig tudtak megvigasztalni. 

Október végére betakarodott a falu, megjött a november, melyről 
meg van írva Flóri könyvé-ben: 

 

Ködös és hideg november, 
Fázik akkor állat, ember. 

Igen, megjött, lassanként megteltek az iskola padjai, bal oldalon a 
leánykák, jobb oldalon a fiúk. Csudálkozva láttam: fiúk, lányok, mind 
nagyobbak, én vagyok az iskola Benjáminja. Voltak a fiúk közt nagy 
kamaszok, a leánykák közt domborodó mellű növendékleányok, akik 
még az Indali14 Ábécéjénél tartottak, mutatóujjal babukoltak végig a 
betűkön. De akadtak köztük előrehaladottabbak is: Dobai Anikó, a pap 
leánya, Jankó, a fia: ezek már Gáspár János15 Olvasókönyvéből olvas-
gattak, igen lassan, megfontoltan, amin én igen megzavarodtam, mert-
hogy az ő apjuk pap vala… De nini, milyen szépen, milyen akadozat-
lan olvas Vajna Ferenc, ez a barna képű, csillogó szemű fiú, holott az ő 
apja nem pap, nem nótárius16, nem megyebíró, csak fúró-faragó ezer-
mester, kicsi gazda – hogy lehet ez? Most kiáll a nagy, fekete táblához, 
mondatokat ír oda, gyönyörű kerek betűkkel, csuda, hogy tovább nem 
gurulnak. Megtudtam, hogy ezek a nagyfiúk s nagyleányok mind 
három-négy tele járnak iskolába, s lám, a legtöbbje csak babukolva 
olvas – hát ez hogy lehet? Hiszen rájöttem lassacskán. Aki felvitte gyer-
mekét az iskolába – hát az felvitte. Aki nem vitte fel – hát az nem vitte: 
nemigen kérték számon. November közepén, Szent Márton napja körül 
telt meg az iskola, virágvasárnapján volt az egzámen. Közbe-közbe el-el-
maradoztak a kamasz fiúk: ha jó szánút volt, mentek az apjukkal az er-
dőbe fáért. Márciusban, ha elolvadt a hó, kezdődött a szántás, apró 
fiúk, kamasz fiúk az ökör mellé álltak, nagyokat rittyegtettek ostorukkal, 
hogy csak úgy zengett a határ. Voltaképpen három-négy hónap volt az 
esztendő, az iskola esztendeje. 
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Amely gyermek rendesen járt az iskolába, s fogékony volt az esze, 
két télen kitanulhatta az egész iskolát. Ha hat telet járt, akkor sem 
haladt tovább: újra magolta a bibliai történeteket, a konfirmációs kátét, 
Erdély történetét, melyet versekben írt meg egy Györke nevű versfara-
gó. Ha mindehhez hozzáveszem Erdély kopott, színehagyott földabro-
szát, melyből egynéhány helységnek a nevét ki lehetett betűzni; az egy-
szeregyet; a számtudományokból a négy alapműveletet s a Gáspár-
olvasókönyv olvasmányait; ennél több tudománnyal a kisbaconi iskola 
agyunkat meg nem terhelé. 

Az én gyermekkorom népiskolája és középiskolája közt nem volt 
közvetlen kapcsolat. Akár két telet, akár hatot ültünk, üldögéltünk 
rozoga, nyikorgós padjain, a kollégium első osztályába föl nem vett 
nagytiszteletű Kiss Ferenc uram, a székelyudvarhelyi kollégium rektor-
professzora. Ám az én időmbeli kollégiumnak volt négy elemi osztálya 
is, ennek azonban csak a második, legfönnebb harmadik osztályába 
vették föl a falusi iskola „végzett” nebulóit17, akik közt tizenkét-tizen-
négy éves kamaszok is voltak. 

Amikor az első telet kijártam, éppen közepén voltam a hat meg a 
hét esztendőnek. Benkő bácsi – így mondanák ma – velem brillírozott a 
virágvasárnapi egzámenen. Kiállított az Úrasztala elé, ott előre, jobbra, 
balra szépen meghajtottam magamat, s elszavaltam egy költeményt, 
mely nem volt benne az Olvasókönyvben: A megfagyott gyermek volt e 
költemény. Írta báró Eötvös József. Így: E-ötvös. A tanító bácsi is így 
mondta: E-ötvös, s nem Ötvös. Akkor az Eötvös báró csak költő volt, s 
talán maga sem hitte, hogy még egyszer Magyarország kultuszminisz-
tere lesz, a népoktatási törvény megalkotója. Mert volt már egyszer: 
1848-ban. De amikor én A megfagyott gyermek-et szavaltam, 1865-öt 
írtak; már olvadozott ugyan a jég a megfagyott ország dermedt kebelé-
ről, bimbóztak a remény virágai, de ki tudja? hátha megfagynak a 
bimbók, mielőtt virággá fakadhatnának. Az anyja sírján megfagyott 
gyermek érzékeny története megtalálta az utat az érzékeny szívekhez, s 
úgy tetszik nekem, akkoriban minden szív érzékeny vala, mivelhogy 
az asszonynép sírt hangosan, s kemény arcú férfiak is szemüket törül-
geték. És mert ez elég hosszú költeményt megakadás nélkül csengette 
végig az iskola legapróbb gyermeke, ne csudáljátok, ha fülem hallatára 
jövendölé meg Gál János megyebíró keresztapám uram (persze hogy ő 
is keresztapám volt!): me-meg lássák a-atya-fi-fiak, e-ebből a le-legé-
gény-kéből pa-pap lesz! S jól jövendölé Gál uram, mert bár palást, az 
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öreg korral folyton növekvő nagy bánatomra, vállamat nem födé, attól 
a pillanattól fogva, hogy tollamon át beszélhetek az én népemhez, 
mind e mai pillanatig, magamat papnak érezém… 

Amikor az egzámennek vége volt, Benkő Dánielné keresztanyá-
masszony hirtelen lehajolt a pad alá, onnét kiemelt egy zsákot, a pad 
fölött áthajolva meglóbálta, s ím egyszerre csak a templom földjén ten-
ger sok aszalt körte gurult szerteszét. Nem volt ebben meglepő, min-
den egzámen végén hol ez, hol az a néni, néha többen is, szétönté a 
maga aszalt körte ajándékát. Egy pillanat, s egymás fején-hátán rohan-
tak ki a gyermekek, mohón estek a pompás csemegének, az erősebb 
félrelökte a gyengét, volt sírás, kacagás – ez az élet. Nem, nem egészen 
ez az élet. Én az első pad külső szélén ültem, szorosan visszahúzódtam 
a pad hátához, mikor az én padom kiürült, felálltam s úgy néztem a 
dulakodást… 

Gál uram megjövendölte, hogy pap leszek, s ha bölcsebb ember, 
most a jövendölését megpótolhatá vala – pa-pap, de sze-szegény… 
Alig hiszem, hogy bárkinek is e gyülekezetben szemébe tűnt volna e 
kép: a templom közepén gomolyog, dulakodik egy csomó gyermek, 
egy meg ott áll, álldogál szótlan, gyámoltalan – mely boldogító, mely 
megnyugtató érzés ma, a hatvanadik év alkonyán, hogy életem folyá-
sán véges-végig, sohasem vegyültem a dulakodók közé, mindig csak 
álltam, álldogáltam szótlan, gyámoltalan! 

Nem, nem félek a számadástól, ha majd Isten előtt állok. 
 
 

Jegyzetek 
 

1. kepe – itt: a hívek által a papnak, kántornak, kántortanítónak 
járandóságszerűen juttatott gabona; más értelemben: levágott 
kévéből rakott kereszt; aratórész 

2. pirinkó – pirinyó, nagyon kicsi 
3. egzámen – vizsga 
4. fagarádics – falépcső 
5. kurátor – az egyházközösség gondnoka 
6. pesztra – kisgyermek gondozására felfogadott fiatal lány 
7. butikó – buta, tudatlan 
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8. delikvens – itt tréfásan: a szóban forgó személy; más értelemben: 
tettes 

9. hebehurgya – meggondolatlan, kapkodó, szeles 
10. silabizál – betűzve, szótagolva olvas; akadozva olvas 
11. Bezerédj Amália (1804–1837) – írónő, az első magyarországi kis-

dedóvó intézet alapítója. Kislánya számára írt műve, a Flóri könyve 
számos kiadásban jelent meg, sokáig közkedvelt óvodai, iskolai 
könyvként használták.   

12. zsellér – föld nélküli, nincstelen paraszt; jobbágytelekkel nem 
rendelkező jobbágy 

13. rekonstruál – itt: felidéz emlékei alapján; más értelemben: 
helyreállít, felújít, eredeti állapotába hoz  

14. Indali Péter (1824–1884) – a kolozsvári tanítóképző igazgatója, 
magánnevelő, ábécéskönyve, melyben a betűk alakját képekkel 
szemléltette, több mint húsz kiadást megért; számos elemi és  
középiskolai tankönyv szerzője. 

15. Gáspár János (1816–1892) – magánnevelő, majd a nagyenyedi 
református kollégium tanára. Csemegék címmel könyvet írt a 
kisdedóvók számára, melyben „verscsemegéi” között az erdélyi 
magyar népi gyermekköltészet remekeit is közzéteszi. Népiskolai 
tankönyvei több kiadást is megértek. 

16. nótárius – jegyző 
17. nebuló – iskolás kisfiú  


