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Gaál Mózes 
Első ábécés könyvem 

 
A könyvnyomtatás föltalálásának első tíz esztendejében 

bizonyára több volt a könyv, mint hat esztendős koromban a mi 
falunkban. A templomban láttam egy öreg könyvet az oltáron – 
ez egy –, a prókátor láttam ablakfáján láttam egy kalendáriumot – 
ez kettő –, és édesanyámnak volt egy öreg imádságos könyve –, 
ez három. Több könyvre azóta sem emlékszem.  

Én azonban hat esztendős lettem, s a kántor fogadott fia, 
Miklós Károly, a Deák-dombon így szólott hozzám egy szeptem-
beri vasárnapon: 

– Ezentúl muszáj iskolába járni. Nekem már van ábécés 
könyvem. A bizony. Tizenhárom új krajcár volt, és tarka a fedele. 

Ezek a szavak csak olyan odadobott szavak voltak, s mégis 
elkezdték a lelkemet égetni. Károlynak már van ábécés könyve. 
Tizenhárom új krajcár volt, és tarka a fedele. Teremtő édes Iste-
nem, mikor lesz nekem tarka fedelű tizenhárom krajcáros ábécés 
könyvem, melyet majd a hónom alá veszek, s úgy megyek az 
alszegből a cserepes fedelű iskolába, mely a templom mellett 
vagyon, hol a hosszú kántor, a zsinóros fekete kabátú, érctorkú 
kántor azt a sok fiút tanítja?! 

Szabó Bernáték háza előtt nagy szívszorongva kikerültem a 
ludakat, illedelmesen köszöntöttem az öreg Sükösdnek, s a há-
zunk előtt leültem egy kőre. 

Jóska, a serfőző fia, kérdezte, hogy miért búsulok. 
Elmondottam neki az én nagy bánatomat, s ő így vigasztalt: 
– Te, az iskolába minden fiúnak kell egy hasáb fát vinni reg-

gel. Én adok neked is. Jó lesz? Kérd meg Mihály bácsit, hogy csi-
náljon neked falábat. 

 Az ábécés könyv gondját újabb váltotta föl: a faláb gondja. 
Hogy megtelik az ember szíve néha ilyen apró gondok mérhetet-
len nagy keserűségével. 
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Az ábécés könyvet pénzért adják. Tizenhárom új krajcár igen 
sok pénz. Én hogy tudjak egyszerre olyan sok pénzt kérni, mikor a 
szerdai hetivásáron egy kupa száraz fuszujkáért1 egy garast is 
nehezen adnak az emberek? Aztán a faláb … Mikor tanulok meg 
falábon járni? Mit csinálok, ha a Kis utcánál megkerget a Berszá-
nék kutyája? A falábhoz szíj is kell, mert a szöszspárga2 hamar el-
szakad … 

Édesanyám későn jött haza a mezőről. Együtt tüzet gyújtot-
tunk a nyitott kemencébe. Éhes is voltam, szomorú is voltam, de 
inkább szomorú, mint éhes. 

– Édesanyám, igaz-e, hogy az ábécés könyvnek tizenhárom 
új krajcár az ára? 

– Lesz az annyi, lelkem fiam! … 
– Az sok pénz, ugye? 
– Sok bizony, ha az embernek nincsen. De az Isten majd 
kirendeli. 
… Igen, az én édesanyám így szokta volt mondani, amint az 

nekem most eszembe jut, csodálatosképpen feléled szívemben az 
a végtelen, határtalan nagy hit, mely Istenben összpontosított 
mindent: a búnak csodálatos megszakasztását, a remény szikrájá-
nak hirtelen lánggá lobbanását: miként válik a lehetetlen lehetsé-
gessé, a könny mosollyá, a bánat örömmé. 

– Az Isten majd kirendeli! 
Az ábécés könyv e szerint megvolt. Tudtam, hogy édes-

anyámnak az Isten kirendeli. Annak is majd tarka lesz a fedele, s 
ugyanazok a betűk lesznek benne, mint a Miklós Károlyéban. 
Jóska ad mindennap egy hasáb fát, – no most a faláb! … 

Megkörnyékeztem Mihály bátyámat. 
– Mihály bá, igaz-e, hogy a falábon sárban is lehet járni? 
– Igaz hát. 
– És hogy szaladni is lehet? 
– Téged mi lelt, hogy ezt kérdezed? 
– Mert én iskolába fogok járni, s nekem édesanyám vesz ábé-

cés könyvet. Jóska ad egy hasáb fát mindennap, s nekem … 
nekem egy faláb is kellene. Péter már tud falábon járni, a többi 
fiúk is mind. 
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– Faragj a legénykének, Mihály fiam – szólott közbe édes-
anyánk. 

– Hadd legyen meg szegénykének az öröme. 
– Kicsike még arra anyám! 
Mihály bátyám megígérte, hogy farag falábat. Az Isten majd 

kirendeli az ábécés könyvet, fát ad a szomszéd fia: ó, hogy földe-
rült előttem az élet, hogy összezsugorodtak a gondok, hogy vár-
tam a reggelt, hogy elmondhassam Jóskának, Miklós Károlynak, 
az alszegnek, a felszegnek, az egész falunak, hogy mindenem 
lesz, s engem is fog a „hosszú” kántor tanítani, s én is járok 
minden reggel a templomba, mikor pedig térdig érő sár lesz az 
utcákon, felkötöm a falábamat, ha pedig megkergetnek, szaladni 
fogok, mint Péter Laji. 

Istenem, milyen szép az élet, ha egy csipetnyi kívánságunk 
teljesedik, s az a kis öröm, mint valami drága illatszer, egyszerre 
betölti illatával az egész világot. 

A szegény embernek kell a pénz sóra, gyertyára, adóra, meg 
kell a csizmáját talpaltatnia. Bizony legutolsó az ábécés könyv, 
melynek voltaképpen az ember, főleg a szegény ember semmi 
hasznát sem veheti. Eltelt egy nap, két nap, tíz nap, – s még nem 
volt ábécés könyvem. 

Mennyit kesergettem az én édes jó anyámat e miatt a könyv 
miatt! 

Egyszer aztán levettem az almárium tetejéről a nagy imádsá-
gos könyvet, s néztem az öreg betűket. Az egyiknek pipája volt, a 
másik tótágast állott, a harmadik háttal fordult a mellette állónak. 
Sok betű vörös volt és nagyobb, mint a többi, ezek a főbb betűk – 
gondoltam magamban. 

Aztán odahívtam édesanyámat, s rendre megkérdeztem, mi 
a neve a vörösnek, a nagyhasúnak, a vékonylábúnak, a háromlá-
búnak. És ő szépen sorjában megmondotta. Egy szót ki is olvas-
tunk ketten. Ezt a szót: Isten. 

Nosza végigmentem az egész oldalon, aztán a másikon, s 
mindenütt megtaláltam ezt a szót: … Igen, az Istent mindenütt 
megtalálja az ember, csak keresse és jól keresse, és olyan szeretet-
tel keresse az ember, mint én kerestem … 
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Mekkora mohóság szállott meg. Mintha azt az imádságos 
könyvet csak azért írták volna, hogy mindjárt az egészet elolvas-
sam. Ismertem az Ú-t, s addig nem volt nyugtom, míg az utána 
következő betűkből ki nem hüvelyeztem az egész értelmet. 

Az egyik ángyomasszony, aki a „csorgó”-nál lakott, megál-
lott az ajtóban, s hallgatta, hogy rakosgatom egymás mellé a 
könyv szavait. Összecsapta a kezét, s így kiáltott fel: 

– Te legényke, te! … Hát a könyvből olvasol! Ó, te legényke, 
te! … te! 

A tanulásnak későbbi gyönyörűsége mi volt az első tanulás-
hoz képest! A kis hajlék homálya, a tenyérnyi ablak, füstfogta 
gerendák, a vén imádságos könyv, az ákom-bákom betűk, miket 
az üszkös faágacskával pingáltam, az első tanítómnak, édes-
anyámnak ragyogó arca: ó, ti szép, ti édes emlékek, hadd mulas-
son veletek a lelkem … 

Még nem volt ábécés könyvem, tarka fedelű, melyet tudós 
ember írt, hogy millió, meg millió embert tegyen tudóssá, s íme a 
jó Isten kirendelte nekem az ábécés könyvet, megadván az első 
igét: Isten neve volt ez, s az imádságos könyv átváltozott nekem 
ábécés könyvvé. Mert miképpen benne van az ábécés könyv a 
világ legtudósabb könyveiben, azonképpen benne van az Úr 
imádságában is. Ez az imádság egymaga fölér néha a legtudósabb 
elmék legnagyobb munkáival! … 

* 
Hanem az Isten adott nekünk abban az esztendőben egy jó-

kora boglya szénát. Ez ott volt fölrakva a leégett istálló mögött az 
udvaron. Egyszer valamikor volt lábas jószágunk is a szénához, 
hanem azokat az Isten egy szerencsétlen esztendőben elvette volt 
tőlünk, így a szénát eladhattuk. 

A pénz kellett sóra, gyertyára, adóra, csizmatalpalásra, egy-
egy font húsra, melynek akkor tizenkét krajcár volt az ára,  – s 
maradt belőle tizenhárom új krajcár, azt nekem adta édesanyám, 
hogy vigyem el a kántor úrnak, s kérjek tőle egy ábécés könyvet. 
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Szeptember vége felé volt ez. A törökbúzát akkor hordották 
haza a mezőről. 

Az iskoláig mind futva mentem. A tizenhárom krajcárt úgy 
szorongattam a markomban, hogy mind odaragadt a tenyerem-
hez. Aztán megkaptam a könyvet, bele sem mertem addig nézni, 
míg meg nem mutatom édesanyámnak. Otthon leültem a pitvar 
küszöbére. A Simon Józsiék apró gyermekei mind mellém kupo-
rogtak a földre s várták, hogy mit fogok én nekik az új könyvből 
olvasni. 

Én pedig fölütöttem az első lapot s olvastam, amint itt követ-
kezik: i, í, ír, rí, u, ú, ír, cím, uccu, ív, ví, vív. 

Olyan gyorsan olvastam, hogy az én hallgatóim belekábul-
tak, s úgy nyomtam a könyvet a mutató ujjammal, hogy az ujjaim 
belezsibbadtak. 

– Jaj, be szép volt! … mondották mind, pedig ők nem is értet-
ték meg, hiszen ők sohasem láttak betűt. De azért mindeniknek 
meg kellett mutatnom, s mindenik jó sokáig nézte, s el sem tudta 
képzelni, hogy mennyi mindent tudok egy-két görbe vonalacská-
ból kiolvasni. 

A könyv a vánkosom alatt töltötte az első éjszakát. 
Aznap este egy ángyom, meg nénémasszony látogatott el 

hozzánk. Mindenkinek volt valami kérdeznivalója édesanyámtól, 
s mindenik azt mondotta, hogy belőlem püspök lesz, vagy kántor, 
vagy valami más nagy úr. 

Az pedig rossz dolog, ha a gyermek ilyesmit hall, mert 
könnyen el is hiszi. Ebből tudom megmagyarázni, hogy miért 
ígértem Fogarasi Józsinak annyi nádmézet, amennyit a Kozocsai 
boltjában láttam, mikor a négykrajcáros faggyúgyertyát vásárol-
tam, s miért ígértem édesanyámnak minden reggelre kávét és egy 
fekete selyemruhát, amelyben majdan templomba fog járni … 

* 
Hanem a faláb még hátra van. 
Ősszel igen jó dolga van a falusi gyermeknek. Míg nem kezd 

a szél gorombán fújni, míg a hideg őszi eső nem szakad le: eljár-
hat mezítláb. Nincs szüksége falábra. A sár a csizmát koptatja, 
eszi, de az ember lábát nem bántja. 
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Mihály bátyám kifaragta a falábat. Minden tisztességes faláb-
nak a végében szeg vagyon, hogy megkapaszkodhassék a föld-
ben, az én falábam végéről hiányzott a szeg, s ez bizony szeget 
ütött a fejembe. Ha elcsúszom, hanyatt vágódom, betöröm a 
fejem, s akkor mi hasznát veszem az ábécés könyvemnek? Aztán 
nehéz dolog ám a falábon járás. Egyszer-kétszer megpróbáltam 
mezítláb, de vágta a talpamat, szóval a falábhoz, meg a téli hideg-
hez csizma is kell.  

– Csizma! … 
Az ábécés könyvnek tizenháron új krajcár az ára, a falábat 

megcsinálta a bátyám, a hasábfa is kitelt a szomszédoktól, de a 
csizma … Istenem, mennyi minden is kell ahhoz, hogy az ember-
ből püspök lehessen! 

November első felében kezdődött a sáros időszak, azután le-
hullott a hó. Én nem mentem iskolába, mert nem volt csizmám. A 
falábakat felállítottam a kemence szögletébe, elővettem az ábécés 
könyvemet, volt egy irkám, tollat faragott Pál József bátyám, s 
míg künn kergette a szél a hópelyheket: én kanyargattam azokat 
a bolond, kacskaringós betűket, s álmodtam a tavaszról, mely 
meghozza a mezítlábas falusi gyermekeknek is az iskolát. 

A falábat ugyanazon a télen tűzre rakta édesanyám, s még 
most is látom a belőle fölcsapó fehéres lángot. S minthogy falábon 
sohasem tanultam meg járni –, kénytelen voltam teljes életemben 
a magam lábán járni. 

 
 
 
Jegyeztek 
 

1 fuszulyka – bab, paszuly 
2 szöszspárga – tilolt és gerebenezett len vagy kender rostjaiból font spárga  

   


