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Gárdonyi Géza 
 

Az iskola 
 

Apám szeptemberben iskolába adott. Mi a falu déli végén 
laktunk, az iskola meg a falu közepén volt, körülbelül egy kilo-
méternyi távolságra. Nekem eleinte nagy gyötrelem volt oda 
eljárnom, mert míg a falubeli gyerekek nem ismertek, mindig 
csúfoltak: 

– Zsidó, zsidó, mehehe! 
Olykor kővel is dobáltak, és én halálos rettegésben voltam. 
Otthon nem tudtak erről semmit, mert szótlan természetű 

voltam: nem panaszkodtam. 
De az iskola tetszett nekem. 
Félig földbe süllyedt ház, földes szoba; ablakai kicsinyek; 

fala alacsony. Mindössze három-három hosszú pad volt benne: 
az északi oldalon a leányok ültek, a délin a fiúk. Középen az ab-
laktól az ajtóig jó nagy tér, amelyen a tanító sétálgatott. 

Más úrifiú nem járt oda, csak én, meg később, két év múl-
va az öcsém. No meg a tanító fia, a sápadt kis Guszti. 

A tanító azonban nem különböztetett meg bennünket a 
többitől, mindössze a tollszedés meg a fahordás alól voltunk 
fölmentve. 

Mert az iskolának nem volt fája, s ősi szokás szerint télen 
maguk a tanulók fűtötték. 

Minden gyerek vitt a hóna alatt egy darab fát, s átadta a 
vigyázónak. Az meg ledobta a kályha mellé. Ilyen módon annyi 
fa gyűlt össze, hogy a tanítóné konyhájára is elég volt. 

Tollszedésre meg a tanító kötelezte az iskolát. Ő még lúd-
tollal írt, s a gyermekek nagy része is. Csak mi írtunk réztollal, 
meg valami három jómódú parasztfiú. 
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Hát tavaszonkint szedték és hordták a gyermekek a lúdtol-
lat. A tanító megmetszette nekik ügyesen, írásóra alatt aztán oly 
sercegés volt az iskolában, mintha pecsenyét sütnének. 

A tintát se vettük a boltban. A tanító megtanított bennün-
ket, hogyan lehet a bodzából tintát főzni. A tintafőzés persze 
nem történt észrevétlenül. Ha Pista vagy Miska tintás volt hom-
loktól könyökig, biztos, hogy otthon tintát főzött. 

Ha visszagondolok erre az iskolára, a falu szegénységének 
a képét látom benne. Voltak olyan gyermekek, akik télen is 
mezítláb jártak. A lábuk vörös volt, és futva jöttek havas idő-
ben, de azért ami jég volt útközben, végigcsúsztak rajta. 

Könyvet se tudott mind szerezni. Ábécéskönyv, katekiz-
mus, biblia – ez volt a könyvük. A többit írták. Én még privát-
órát is kaptam, hát nekem volt mindenféle könyvem, de a föld-
rajzot én is írtam. 

Sokszor leírtam ezt a kis földrajzot, mert sose elégedtem 
meg az írásommal, s mindig azt szerettem volna, hogy szép 
legyen az én írott földrajzom. De emlékszem a tartalmára, hogy 
csakolyan lélektelen, száraz volt, mint amilyet az én gyerme-
keim tanulnak. 

Az iskolatársaim közül alig egy-kettőnek a neve maradt 
meg az eszemben. Ennek oka az, hogy többnyire ilyen nevek 
voltak: Kis, Nagy, Szabó, Kovács, Gál, Ködmen – meg ezeknek 
a neveknek Alvégi, Felvégi, Sánta, Balog összetételei. 

Az iskola fegyelmezett volt, s elég tiszta. Nem volt ott soha 
lárma. Még az utcán is rendben kellett hazamennünk. 

  


