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Gárdonyi Géza: az isteni Mesterét követő néptanító 

(Keller Péter) 

Gárdonyi Géza jubileum van idén és jövőre is. Idén halálának kilencvenedik, jövőre születésének 

százötvenedik évfordulóját üljük. Nekem azért is megkülönböztetett jelentőséggel bír ez a két ünnep, 

mert Gárdonyi Géza a Dédapám volt.  

Szép az emlékezés. Célja van, célja lehet. Úgy gondolom, a két jubileum alkalmat adhat arra, hogy 

teljesebb képet kaphassunk a „Nagy könyv”, az Egri Csillagok szerzőjéről. 

Ebben a cikkben szeretném röviden közzétenni azokat az életrajzi adatokat, melyek ritkábban, vagy 

egyáltalán nem szoktak nyomtatásban megjelenni. Szeretnék rámutatni arra, hogy Dédapám élete és 

munkássága tudatosan vállalt és hiteles Jézus-követés.  

A TELJESEBB GÁRDONYI KÉP 
Gárdonyi Géza nem csak Egerhez kötődik. Édesapja Kossuth fegyvergyárosa, majdnem a 

tizennegyedik aradi vértanú, sokszor költözött családjával. Gárdonyi Géza gyerekként élt Agárdon, 

Kilitiben, Pátkán, Székesfehérváron, Pesten és Budán, Sályban, Jajhalmon, Tiszalucon, Debrőn, Kálban 

és Szőlősgyörökön. Elemi iskoláit Sályban kezdte majd Hejőcsabán és Jajhalmon folytatta. Járt a 

Sárospataki Református Kollégiumba, a pesti Kálvin Téri Református Gimnáziumba. Tanítói képesítést 

az Egri Érseki Líceumben szerzett. Tanítóskodott Karádon, Devecserben. Sárváron, Dabronyban. 

Újságíróként Győrben, Szegeden, Aradon és Pesten dolgozott. Ismerte az akkori kor szellemi elitjét. 

Tagja volt a Feszty Szalonnak és titkára volt a Feszty Körképnek. A millennium után 1897-ben 

költözött csak Egerbe, de fenntartott magának szobát Pesten is. Bejárta Európa sok országát. Egerben 

szívesen látta a fiatal tehetségeket, vendégszerető, világra nyitott ember volt, aki azonban felesleges 

dolgokra nem pazarolta idejét. Életeleme volt a humor. Egerben jó barátságot ápolt a ciszter 

szerzetesekkel. Mélyen hívő, Krisztust követő, Szűz Máriát igen tisztelő emberré vált. Halálos ágyán 

utoljára ciszter papokkal beszélt. Tordai Ányos ciszter szerzetes, paptanár, irodalomtörténész, akinek 

javaslatára a Bebek bástyára temették így fogalmazott: „mi egriek, ennél magasabbra nem vihettük. 

De hisszük, hogy a Jóisten még magasabbra vitte”. Ez a mondat arra enged következtetni, hogy a 

katolikus pap úgy gondolta Gárdonyi Géza, mint keresztény ember elérte célját, eljutott az örök 

életre.  

Azért fontos ez a momentum, mert a 18 éves Ziegler Géza életelvei között szerepelt a Jézus-követés. 

Életútjának tehát van két olyan alappontja, amire egyenes fektethető. Ez az egyenes a kulcs Gárdonyi 

Géza emberségének, művészetének és pedagógiájának megértéséhez. 

Gyönyörű a magyar nyelv. Megkülönböztet tanítást és nevelést. Az iskolákból tanítók kerülnek ki, a 

diákok emlékezetében a nevelők élnek tovább. 

Gárdonyi Géza az olvasók körében azért él, mert nem csak tanított, hanem nevelt is. Számára a 

legfelsőbb rendező elv (mai menedzser kifejezéssel élve vízió) a keresztény értelemben vett örök élet 

volt. Küldetésének a tanítóságot tekintette, célja az volt, hogy nevelje nemzetét, illetve nevelje 

minden olvasóját, azaz rámutasson arra, hogy a szeretet mindent meghatározó és átalakító erejű 

érték. Művei és műveinek utóélete bizonyítja, hogy ez a döntéseit és gondolkodásmódját 

meghatározó három elem: a legfelső rendező elv, a küldetés, a célok összhangban voltak. Ez az oka, 
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hogy művei a korok divatjától független olyan igaz értékeket közvetítenek, melyre a lelkileg 

egészséges ember mindig is vágyva vágyott és vágyik. Mindez olyan egyszerű, érthető, világos, 

választékos és szabatos magyar nyelven megfogalmazva, mely a megértést könnyíti és rávilágít arra, 

micsoda kincsünk az anyanyelv. 

Érdemes megismerni Gárdonyi Géza életelveit. Ezek a következők: mértékletesség, hallgatagság, 

rend, határozottság, megelégedés, szorgalom, őszinteség, igazságosság, jámborság, tisztaság, 

nyugodtság, szemérmesség, alázatosság. Az alázatosság kifejtése: kövesd Jézus és Szókratész 

példáját. Mivel tudjuk, hiszen kortársai is visszaigazolták1, hogy ezen elvek szerint élt, megérthetjük, 

miért nem tudtak sokan ilyen emberrel azonosulni. A pozitív másság is sajnos zavaró. Ugyanakkor 

igazi nevelő csak olyan tanító lehet, aki tiszta életet próbál élni. Gárdonyi Gézáról azok a kortársai, 

akik közelről ismerték, mind állították, tiszta életű ember volt. 

A tanító Gárdonyi korában szinte mindenhez kellett, hogy értsen, hiszen egy faluban egy „mester” 

szolgált. Gárdonyi nem úgynevezett egyszakos tanár volt. 1897-ben a Pallas nagylexikon már 

sokoldalú művészként említi. . Polihisztornak, vagy igazi reneszánsz embernek is nevezhetnénk. 

Foglakozott filozófiával, valláselmélettel, természettudományokkal (darvinizmussal, rendszertannal, 

pszichológiával), társadalomtudományokkal (társadalomfejlődéssel , közgazdaságtannal) 

történettudománnyal. Pedagógus, természetbúvár, régész, hagyományápoló, utazó, zenész (egyházi 

zeneíró, nótaíró, hegedűművész, orgonaművész), képzőművész (festő, rajzoló, illusztrátor, 

fényképész),  látványtervező, színházi rendező, sakkozó, vívó, művelődésszervező, könyvgyűjtő volt, 

hogy csak a legérdekesebbeket említsük. Voltak újításai, vállalkozásai. Felvállalta a tanítók  – ma úgy 

mondanánk – érdekképviseletét is. 

Sokoldalú irodalmár volt. Már az Egri Líceumban újságot szerkeszt. Tanítóként is különböző lapoknak 

ír. Regényei és novellái mellett versei is műfordításai is jelentősek. Meséi ma is kedveltek. 

Természetleírásai úgyszintén. Dante fordításáért a Milánói Olasz Tudományos Akadémia 1896-ban 

tagjai közé választja. Bor című színdarabja több mint 150 előadást élt meg.  Göre Gábor vidám 

történetei a legkedveltebb olvasmányok közé tartoztak abban a korban. Nem csoda tehát, hogy az 

első Göre film 1913-ban készült. 

A TANÍTÓ 
Gárdonyi Géza nem tartozott a hétköznapi tanítók sorába. Már csak azért sem, mert számára a 

tanítói pálya nem ért véget Dabronyban. Tanított ő újságíróként és íróként egyaránt és mivel 

gyermekeit is ő nevelte, így saját családjában is bizonyítani tudott. Gyerekeihez írta a nem 

nyilvánosságnak szánt „Földre néző szem, égre néző lélek” című kis könyvét, amit Füves könyv néven, 

kicsit átszerkesztve, bizonyos részeket kihagyva jelentettek meg nemrégiben.   

Vallotta, a gyerekeket be kell vezetni az Isten-hitbe. Tudatosítani kell bennük a lélek halhatatlanságát. 

Meg kell őket ismertetni közvetlen környezetükkel: a tájjal, az állatokkal, a növényekkel, a híres 

épületekkel, a nevezetességekkel.  El kell sajátítsák a tanulók magyar történelmet, ami alatt ő nem az 

évszámok és nevek halmazának bemagolását értette. Fontosnak tartotta, hogy az ifjúságnak legyen 

alapvető készsége a költészettan iránt és ismerje irodalmunk történetét. 

                                                           
1
 Tordai Ányos: Amit nem tudunk Gárdonyi Gézáról 
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Gondolt arra, hogy gyerekek humorérzéke jó alapokon és jó irányban fejlődjön, legyenek  alapvető 

kézműipari ismereteik, legyen jártasságuk a házi praktikákban.  

Az általa elképzelt tananyag tehát a transzcendensre, a mikrokörnyezetre, a magyar hazára 

vonatkozó ismeretanyagot helyezte előtérbe. A külföldre vonatkozó ismeretek csak röviden jelentek 

volna meg az elemi iskolában.  

Gondolkodott egy „Mindentudó könyv” kiadásáni. Ennek felépítéséről Nagyapám feljegyzéseiben 

találtam rá2. Érdemes idézni a könyv összeállítására vonatkozó fő elveket: 

1. „Oly tiszta és világos nyelv, hogy a 8 éves fiú, a teljesen tudatlan nép is megértsen mindent. 

2. A hazán kívül való dolgok közül csak az elkerülhetetlenek (Jézus, Hannibál, Napóleon, 

világrészek, legnagyobb folyók, hegyek, legnagyobb csaták, stb.). 

3. Mindenütt figyelem a praktikusságra.” 

Ez a közvetlen közeli dolgokból kiinduló, de transzcendensre irányuló szemlélet az író Gárdonyi 

Gézánál is megjelenik.  Az író számára is fontos volt a közvetlen környezet, a magyar történelem 

megismertetése az olvasóval. Gondoljunk természetleírásaira, állatmeséire. Történetei, szereplői 

mindig magyar emberek. Történeti regényei a magyar történelem eseményeit dolgozzák fel 

Mondanivalója ugyanakkor egyetemes: megérinteni az olvasót a végtelennel, jobbá tenni az 

embereket! 

Kevesen tudják, hogy az elkészülteknél több történelmi regényt tervezett. Szeretett volna egy 

sorozatot „Ezer év regényei” címmel, az alábbi korokról: 

1. A magyarok bejövetele 

2. A pogányság küzdelmei, Vata 

3. A tatárjárás, IV Béla 

4. Hunyadi János kor 

5. Mátyás kor 

6. II Lajos kora 

7. Az egri csillagok 

8. Dávidkáné 

9. A Rákóczi kor 

10. Kossuth kora 

Tervei között szerepelt az is, hogy dalokban írja meg a magyar történelmet.  A Titkosnaplóban 

olvashatjuk: „Lantosok könyve: megírni a magyar történelmet olyan dalokban, amelyeket bármely 

paraszt a maga költészetének érezhet.”  Ennek a tervnek a komolyságát és súlyát akkor értjük meg 

jobban, ha a Titkosnaplóból további gondolatokat is idézünk: „Örököt alkotni csak versben lehet.(…) A 

vers annál jobb, minél dalolhatóbb. A dal nem hal meg.(…) A vers azért szebb dalolva, mert 

hatványozottá válik benne a rezgés.(…)  Amelyik verseskönyv nem ad semmit az olvasónak, olyasmit, 

amit attól fogva magával hordoz mind életén által - elvetendő.” 

Jól látta, hogy a tanító, az iskola nincs meg írók nélkül. Az irodalom, a jól megválogatott iskolai 

olvasmányok hozzájárulnak nemcsak a tárgyi ismeretek bővítéséhez, hanem a személyiség 

                                                           
2
 Ebben találhatók az alapvető ismeretekre vonatkozó, előbb felsorolt utalások 
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fejlesztéséhez is. A hit, a magyarságtudat, a nemzeti érzés fejlesztésére a következő olvasmányokat 

javasolta a tankönyvekbe: 

• A névtelen jegyző néhány cikkének jó fordítása 

• Heltai Gáspár, Székely István, Cserei Mihály, Szilárdi és Pethő krónikáiból egy-egy cikk, a 

latinos kifejezések átírásával 

• Pázmány Péterből legalább egy cikk 

• Káldi bibliájából akármi rövid rész 

• Legalább egy dal Rákóczi korából 

• Gyöngyösiből néhány strófa 

• Viski Bálintból (…)legalább a vízözön leírása 

• Kossuthnak ceglédi vagy szegedi beszéde 

• Népköltési gyűjtemények minden gyöngye 

A gondolkodásmód és az érzésvilág fejlesztése érdekében a külföldi irodalom bemutatását is 

szorgalmazta: „… szeretném jó, de igazán jó fordításban a külföldi nemzetek irodalmának szívképző 

apróságait is az olvasókönyvekbe beletömni. Mert bármily szélesen mosolyognak is ezért a 

kívánságomért, a jövő igazolja majd állításomat, hogy az iskolai olvasókönyvek tartalma neveli az új 

nemzedék gondolkodását és érzéseit.” 

A tárgyi tudás megszerzésénél sokkal többre tartotta, hogy az embereknek egészséges lelkülete 

legyen. „Az elemi iskolai tantervben minden benne van, csak a főcél hiányzik, a nemzetnevelés. Ne 

csak tudománytölcsér legyen az iskola, hanem karaktereket fejlesszen, egyenesítsen, keményítsen. 

Mert a tudások meghalnak az emberrel, de a karakter nemes és becses vonásai átszármaznak 

gyermekeire, unokáira, tízedik nemzedékére is. Egy nemes karakterű szamár értékesebb tagja a 

nemzetnek, mint a legtudósabb gazember.”3 

Íróként sem a tárgyi tudás átadása izgatta, hanem sokkal inkábba az, mit kell tanítani annak 

érdekében, hogy nemesedjen a lélek. A Titkosnaplóban így fogalmaz: „A regény is tanítómester. 

(…)De nem ismeretközlő mester, hanem szív- és karakternevelő.” 

A Földre néző szem égre néző lélek kötet fejezetcímei bepillantást engednek a családi „oktatásba”. 

Gyermekeinek olyan információkat szeretett volna átadni, mely nyitottá teszi őket az Istennel való 

kapcsolatra,4 a földi létezésünk megfelelő értelmezésére,5  a normális emberi kapcsolatok 

kiépítésére,6 a helyes emberi viselkedésre,7 a kísértések, vagy élvezetek kezelésére,8 a tárgyi 

ismeretek közötti eligazodásra,9 illetve a társadalmi előítéletek, konvenciók helyes értelmezésére.10  

Hitt a család erejében, sérthetetlenségében: „A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott. Egyik keze 

az apja kezét fogja, a másik az anyjáét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani.” 

                                                           
3
Nagyapám feljegyzései alapján 

4
 a vonatkozó fejezetcímek: Vallás, Jézus, Isten, Biblia, Bűn, Szenvedés 

5
 a vonatkozó fejezetcímek: Test, Lélek, Halál, Boldogság keresése, Életcél, Életpálya, Életutaink 

6
 a vonatkozó fejezetcímek: Magányosság, Nő, A hatodik parancs, Család, Felebaráti szeretet, Emberszeretet 

7
 a vonatkozó fejezetcímek: Társalgás, Látogatás, Köszönés, Udvariasság, Alázatosság, Érzékenység, Ellenség, 

Becsület, Gyűlölet, Akarat, Hazugság 
8
 a vonatkozó fejezetcímek: Bor, Dohányzás, Kártya, Pénz 

9
 a vonatkozó fejezetcímek: Könyv, Újság, Zene, Festészet, Szobrászat 

10
 a vonatkozó fejezetcím: nemesség 
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A NEVELŐ 
Dédapám nevelési elveit írásaiból lehet csokorba gyűjteni 

Kezdő tanítónak című verse alapmagatartásként a Jézus-követést javasolja minden tanítónak: 

Mikor először lépsz az iskolába, 

legyen arcodon Jézus nyájassága: 

szólítsd köréd a kisgyermekeket, 

és simogasd meg kezecskéjüket. 

 

S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 

gyermeki arccal búbánatosat, 

ismerd meg benn a korán szenvedőt, - 

s öleld magadhoz, és csókold meg őt. 

 

A Jézus-követés embertisztelet is jelent: „Ha tanító volnék, sohase kölyköket látnék magam előtt, 

hanem kiskorú embereket, akiknek zsenge zöldjében ma még nem különböztethetem meg: melyikben 

micsoda értékes lélek érik.” 

 

Aki tiszteli a másikat, az igyekszik a másik személyisét megismerni, elfogadni. Gárdonyi ismerte a 

gyereklelket: „Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt! Az ő lelkük 

olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem való, de minden csekélységre 

megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik 

semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, 

amiken mi nem is mosolygunk, és sír olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy 

tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla elgörbül, ha 

csúfolják, ha aggódik, ha fázik. Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá - akkor a könnyein át 

mosolyog”.  

 

Tudta, a gyerekekkel más hangon kell beszélni: „… az első és második évben válogatottan meleg 

hangú nők (tanítsanak), akik már dajkáltak gyermeket, akár öccsüket, akár maguk gyerekét.” „ A 

népiskolának általános szerencsétlensége, hogy olyanok tanítanak benne – tanítók, könyvírók – akik 

elfelejtették gyermekkorukat. A gyermeknyelvet, gyermekészjárást.”  

 

Azt is tudta, hogy minden gyermek lelkéhez más-más út vezet:  „Az iskola is kertészet. S a miniszteri 

tanterv ráparancsol a kertészekre, hogy minden növénnyel egyformán bánjanak. A kertésznek van 

annyi esze, hogy a diófát nem drótozza a falra, és a barackot nem nyesi gúlaalakúra. Minden növényt 

gondoz, de nem a karaktere ellenére.” 11(Kolozsváron tanuló Nagyapámhoz írt képeslapja egy mai 

szülő e-mailje, vagy SMS-e is lehetne. „Öregem! Holnap küldöm a summát. Ma az ünnep miatt nem 

lehetett föladnom Bpesten. Csókollak A.” A dátum: 1900!!!)  

 

A más hangon való beszéd nála más, új, gyakorlati, a gyermek számára vonzó módszerek 

alkalmazását is jelentette: „Az én iskolámban csupa szemléltetés lenne minden és csupa eleven szó. 

                                                           
11

 Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója című írása alapján 
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Könyvet csak egyet adnék, egy olvasókönyvet, amelyben minden meglenne, ami szívet és elmét 

gazdagít, s a nép nyelvén minden mondat: a nép életéhez szabva minden olvasmány.”12 

 

Dédapám különbséget tett lelki és testi ember között. Fiaihoz írt könyvében elmélkedik erről: „Az 

életet többnyire azért hibázzák el az emberek, mert azt tartják, hogy ez a Föld a világ. 

Kukacgondolkodás,  (…)az ember nem kukac.  (…) Az ember magáért él és más emberekért. Az ember 

nem a testéért él, hanem a teste él az emberért. Tehát nem ő van a Földért, hanem a Föld őérette. 

De ha nem a Földért vagyunk a Földön, akkor ránk nézve nem is lehet a Föld az egész Világ.” 

Így számára a nevelés messze többet jelentett, mint a tárgyi tudás elsajátításában való 

közreműködés. 

 

Mivel iskola az ő fogalmai szerint nem tudománytölcsér, hanem nemzetnevelő hely, a tanítók 

személyes felelőssége óriási, a feladat tőlük odaadást, elhivatottságot kíván. A gyermekeknek, a jövő 

generációnak kell megfelelni, nem hivatali előírásokat kell betartani. „A tanítóknak a gyermekhez 

való viszonyát is megváltoztatnám. A tanító ma ugyanúgy van az iskolában, mint az ispán a 

napszámosok között. A munkacél a miniszteri tanterv lélektelen ledolgozása, hogy a nagyságos 

tanfelügyelő úr kedvezően tölthesse be a kínai léneával megvont rovatait. 

Hol marad itt a főcél: a lélek fejlesztés, szív nemesítés” 13 

 

Dédapám nem feledkezett meg a tanulók felelősségéről és hozzáállásáról sem. „A nevelés kettős 

alapja a tekintély és a tisztelet. Ha a tanítónak nincsen tekintélye a gyermek előtt, s az iránta való 

tisztelet meg van ingatva növendékei lelkében, akkor az összes működése hiábavaló kártyavár 

építés.”14 

A PEDAGÓGUS 
Sokat foglalkozott azzal, hogyan sajátíthatják el a gyerekek legkönnyebben  az írás-olvasást. Vallotta: 

„A gyerek igen korán és játszva juthatna az olvasás tudományára, ha az egyes hangokat gyakran 

kérdezgetnék tőle, hogy aztán minden szóban a maga játékos kedvében megkülönböztetné azokat.” 

 

A Gárdonyi módszer lényege, milyen sorrendben tanulják meg a gyerekek a betűket. Erről nagyapám 

számol be egy cikkében15.   

„Az olvasásra szánt szavaknál arra vigyáztam, hogy az egyes gyakorlatoknál minden előbb 

tanult betű előforduljon. O-val kezdem a betűk sorát, mert ezt könnyen felfogja a gyermek 

lerajzolva is. Tapasztaltam, hogy az i hang oly idegenszerű a gyerek előtt, hogy két-három 

napig nem tanulja meg, mert emlékezete semmiféle dologhoz nem tudja kötni Az O hang az 

elsők közé tartozik, melyekre a gyerek gagyogni kezd. Ha csodálkozik ó-t mond, mely betű 

már magában véve is szót képez.(!) A tanító mesét mond a csodálkozó gyermekről, ki felkiált: 

Ó. Lerajzoltatja a száj idomát, s készen van az ó, az első betű, melyet, ha egyszer hall a 

gyermek sohasem felejti el. A tanító nyálaztassa meg a gyerekkel a száját, mondassa vele az 

ó-t, és nyomja oda a gyerek száját a táblára… 

                                                           
12

 Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója című írása alapján a forrás:  Új szántás, új vetés? Népművelés 1906. 
13

 Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója című írása alapján a forrás:  Új szántás, új vetés? Népművelés 1906. 
14

 Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója című írása alapján 
15

 Gárdonyi József dr. Néptanítók lapja és népművelési tájékoztató 68.évf. 262-264 oldal 
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Második betűnek az l betűt veszem. Először azért, mert éles ellentét nincs az ó és l között, s 

így könnyen megkülönbözteti a gyermek. Másodszor, mert írása is könnyebb, mint az r, vagy 

n betűké. Harmadszor olyan értelmű szavakat ád, amelyeket a gyermek egyszerre felfog: (…) 

ól, ló, olló.” 

 

Az életrajz szerint volt, hogy  „versbe szedte minden tárgyból az évi tananyagot. Az egyik verssor a 

kérdés. A rímelő verssor rá a felelet. Az osztály legidősebb tanulója felolvasta a kérdést. A gyerekek 

rámondták kórusban a feleletet. Kitűnő módszer. Évzáróra mindenki tudott mindent. A tanfelügyelő 

úr majd beleszakadt a nagy dicsérgetésbe.” 

 

Nagyapám feljegyzéseiben olvastam, hogyan próbálta Dédapám szocializálni a gyerekeket.  „Minden 

iskolában úgy kellene ültetni a gyerekeket, hogy minden nap egy hellyel odább üljenek, s hogy a 

szomszédok is változzanak.” 

 

Szintén Nagyapámtól tudom, hogy édesapja már alkalmazta a drámapedagógiát: „A színpad nevelő 

hatására senki se gondol. Kis falvakban is lehetne rendezni műkedvelő színjátékokat (…) olyan 

műveket, amelyek embernemesítő tartalma mellett kiválóképp az érintkezésbeli finomságokat 

példáznák.” 

 

Ugyancsak Nagyapám számol be arról, hogy édesapja a mai értelemben vett reklámot is 

embernemesítésre használta volna: „Gyújtóskatulyákon, tányérokon, poharakon…okosító, nemesítő 

mondatokat vinnék a nép közé. Aközé a nép közé, aki elkerült már az iskolából. A kultúra szétszórt 

aranypénzei lennének ezek a gondolatok. Bölcsek, költők kincsei közkinccsé válnának 

ilyeténképpen..,” 

 

Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója című munkájában olvastam, hogy Gárdonyi már mai 

értelemben vett erdei iskolát is létesített, melyről így írt: „A régi időben a gályarabokat láncolták a 

padokhoz, ma a gyermekeinket láncolják. Tanítók! Oldozzátok el őket, legalább akkor, mikor alkalmas 

az idő rá és nem szükséges padban ülniök. Miért ne lehessen a vallástant, a fejbeli számolást, 

történelmet, éneklést az iskola kertjében tanítani? Csak egy kis gyepes hely kell az iskola udvarán, 

meg egy kis okosság.” 

 

A modern embersatnyító intézetek című írásában Dédapám felhívja a figyelmet arra, nem szabad 

abba hibába esni, hogy gyerek állandóan csak tanuljon, gondolni kell a testedzésre, a mozgásra, a 

játékra is:  „Mit ér az olyan iskolázás, mely az egészséges gyermeket tönkrejuttatja, rövidlátóvá, 

púpossá, vagy görbe gerincűvé silányítja?(…) Engedjük játszani gyermekeinket, és adjunk alkalmat 

nekik olyan játékra, mely testük fejlődését legjobban és legtöbb oldalról előmozdítja.(…) Ha rajtam 

állana, csupán négy órán át engedném a gyermeket padok közötti lenni, és ezt a négy órát is úgy 

osztanám be, hogy félórát tanulna a gyermek, félórát mozogna, játszanék. Így nyolc órát töltene 

ugyan az iskolában, de nem lenne testének romlása.” 

 

Talán a felnőttképzés, is Gárdonyi pedagógiai újításai közé sorolható. A Népművelés 1906 január-

februári számában ezt írja16: „Mikor és tanító voltam, megpróbáltam egy vasárnap, hogy délutánra 

                                                           
16

 Forrás: Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója 
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öregeknek való tanítást hirdettem… Az ilyen előadásokban az a fő, hogy a népnek a nép nyelvén 

beszéljünk, ne pedig akadémiai volapük nyelvén.” „A nép művelésének munkáját folytatni kell a 

templomon és iskolán kívül is. A felnőtt népet gyermeknek kell tekintenünk, a gyermeket felnőttnek. 

Akik a gyermekben nem a későbbi embert látják, azok a népnevelés munkájában nem apostolok, 

hanem cselédek. Nekünk apostolok17 kellenek.”  

AZ ÍRÓ ÉS A TANÍTÓ GÁRDONYI GÉZA UGYANAZ AZ EMBER 
Ez a cikk a tanító, nevelő, illetve a pedagógus Gárdonyi Gézáról szól. A tanító, a nevelő, a pedagógus 

Gárdonyi  Géza ugyanaz az ember, mint az író Gárdonyi Géza. Ugyanolyan értékeket képvisel, 

ugyanaz a küldetése. Édesapjának köszönhetően Gárdonyi biblia-olvasó és ismerő ember volt 

gyermekkorától kezdve. Amikor Ziegler Géza Szőlősgyörökön megfogalmazta életelveit szinte 

kilátástalan helyzetben volt. Édesapja nem sokkal korábban halt meg, maga még nem kaphatta 

kézhez tanítói oklevelét, nagy szegénységben élt, szerelme elhagyta. Ilyen lelki állapotban fogalmazta 

meg életelvei között az alázatosságot és a Jézus-követést. A bibliában pont az ilyen helyzetben élő 

embereket hívja Jézus, hogy kövessék őt, mert ő alázatos szívű (Mt 11, 25-30)18. Az őt követő 

apostoloknak pedig azt mondja: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). A Jézust-követő 

Gárdonyi Géza tanítóként is, újságíróként  és íróként is vállalta az apostolságot! Nem 

véletlenül mondja A lámpás-ban a tanítókra vonatkozóan: „A lámpás én vagyok. Világítok a 

sötétségben. Utat mutatok! Nálam nélkül vak a látó is.”  és nem véletlenül mondja  A mese a 

szekérről című elbeszélésében az íróra vonatkoztatva: „Vitte a lámpást vízen, sáron, jó úton, 

rossz úton egyaránt: világított valamennyinek.” Az író Gárdonyi Géza tehát ugyanúgy 

apostolkodott, mint a tanító Gárdonyi Géza. 

AZ ÍRÓ PEDAGÓIÁJA 
A tanító és az író ugyanaz az ember. Az író Gárdonyi is nevelni akart, de nem iskolai osztályt, hanem 

nemzetet, sőt általánosítva minden olvasót. 

 

 Az író Gárdonyi Géza nevelési elvei a Titkosnaplóból ismerhetők meg.19 Sokat foglalkozott azzal 

hogyan kell írni annak érdekében, hogy üzenetei eljussanak az olvasókhoz. Abból indult ki, hogy az 

emberek alapvetően jók, tehát az izgatja őket, ami szép, nemes. Úgy ítélte, az emberek mindig a 

náluknál különbek iránt vonzódnak. (Különb alatt ő a lelkileg tökéletesebbet értette.)  Ez a 

magyarázata talán annak, hogy a karakterek megformálására nagy súlyt helyezett. A nemes 

karakterek véleménye szerint megmaradnak az emberek emlékezetében, ilyen módon a karakterek 

                                                           
17

Utalnék a Jézus-követő, az életelveihez ragaszkodó Gárdonyi Gézára, aki vállalta a tanítók apostoli küldetését! 
18 „ Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és 

kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és 

nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja 

nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek 

titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és 

nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11, 25-30).     

19
 ld: Keller Péter: Hogyan alkalmazta Gárdonyi Géza a minőségfejlesztési módszereket 

http://gardonyigeza.hu/wp-content/uploads/2011/GG_PDCA.pdf  
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gondos megformálása a kulcs az emberek lelki tökéletesítéséhez. Hitt abban, hogy a szép élmények 

megrezegtetik a lelket, ez a rezgés maradó lelki élményt vált ki és ezáltal jobbá formálja az olvasót. 

Talán nem is kell rá külön utalni, de a Jézust követő Gárdonyi Géza számára igazi szép és maradó 

élmény csak az, ami valamilyen formában a végtelenhez (az Istenhez) köt és kötődik.  

 

Úgy gondolta, nem az az író dolga, hogy a lelki élményt elmagyarázza, hanem, hogy felfedeztesse az 

olvasóval.  A Titkosnaplóban így fogalmaz: „Az író hatalma nem abban rejlik, amit mond, hanem amit 

az olvasó fantáziájával mondat: ahogy az olvasó fantáziáját működteti.” 

 

Gárdonyi a szeretet írója. Szinte minden műve a szeretetről szól, szinte minden története a szeretet 

valamilyen megnyilvánulása. Ha emlékezetünkbe idézzük a 1 János levelet („Szeretteim, szeressük 

egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől van, és mindenki, aki szeret, 

Istentől való és ismeri Istent . Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet”  (1Jn 4,7-

8)), akkor megerősödhet bennünk az a feltételezés, hogy az író pedagógiája nem függetleníthető 

apostolkodásától. 

 

Dédapám számára az apostolkodás egyik formája konkrét bibliai helyek érthető történetekben való 

újramesélése.  A falábú ember című művében le is írja, miért tartja fontosnak a prédikálásnak ezt az 

érdekes és újszerű módját: „Faluhelyen mindenki elmegy vasárnap a misére… De ez a templomba-

járás nem mindenkinél lelki. A parasztok közt sok a hitetlen. És ez nem is csoda. A latin igéket nem 

értik, a prédikációk meg többnyire nem nekik való theológiai értekezések. A papok mindig a 

tekintélyekre hivatkoznak, amiket csak tanult ember ért meg; tanításuk az élettel nincs kapcsolatban, 

s nekik maguknak a szeretetlen élet folytán elridegedik a szivök. A hit csak olykor a felszínen érinti a 

szívet, mint a fecske szárnya a vizet.”   

 

Több ilyen bibliamagyarázatot is írt. A Jancsi dádé című elbeszélés az utolsó ítélet átírása (Mt25,31-

46), amibe beleszőtte a hamis prófétákról szóló tanítást is (Mt 7,15-23). A falábú ember azt meséli el, 

hogy a hitnek milyen embert átalakító gyógyító ereje van. Az Ora pro nobis arról szól, hogy van 

közbenjáró ima. A Csordásék karácsonja bemutatja, hogy Jézus velünk van, de nem ismerjük föl. Az 

Aggyisten Biri című kisregénye szerelmi történetbe ágyazva magyarázza, értelmezi, ülteti át ember-

ember kapcsolatba a Lukács evangélium Jézus követése című fejezet ismert mondatát: „Aki követni 

akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. Mert aki életét meg 

akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti (Lk 9,23-24). 

Az Ida regénye című késői regénye sem csupán egy furcsa szerelmi történet. Gondoljunk az előszóra: 

„Sötétben állunk néha, magunk se tudva, hogy kerültünk belé. Csak meresztjük a szemünket, 

csak tapogatódzunk, bizonytalankodunk. És a szívünk hüledez. 

- Merre? 

S véljük, hogy semerre. 

Csak tapogatódzunk. Lépünk. Meg-megállunk vakul. Fejünk felett talán kőszikla csügg? 

Lábunk előtt talán farkasverem vagy szakadék tátong? Talán kígyóra lépünk? Szívünk remeg, 

mint a nyárfalevél. 

- Istenem!... 

De mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk, bizonytalankodunk tovább és 

tovább. Az iránytalanságban. Vakon. Dermedezve. Tapogatódzva. Szemünket olykor könny 

önti el. Szívünket olykor elszorítja az aggodalom. Aléldozunk. 
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- Hova jutok?! 

S nem érezzük a sötétségben, a bizonytalanságban, a veszedelmek között, a Halál el-ne-csússz 

ösvényén, nem érezzük, hogy egy láthatatlan jóságos kéz van a kezünkön. Vezet.” 

 

Történelmi regényei is bizonyos értelemben apostolkodó művek. Az Egri csillagok egyik utolsó 

jelenete Éva és a török asszony találkozása, amikor „kicserélik” a gyerekeket. 

 

„Mind a két anya kitárt karokkal röppent a maga gyermekéhez. 

Az egyik azt kiáltotta: 

- Szelim! 

A másik azt kiáltotta: 

- Jancsikám! 

S letérdeltek a gyermekükhöz. Ölelték, csókolták. 

S amint a két asszony ott térdelt egymással szemben, egyszer csak összepillantottak, s kezet 

nyújtottak egymásnak.” 

 

Ez a kézfogás szívet rezegtet és visszaigazolja Titkosnaplóban megfogalmazott gondolatot: „A szeretet 

mértéke: mennyit képes valaki valakiért szenvedni. Ezek a legerősebb fundamentumok minden 

regényben.” 

A HITELES TANÍTÓ 
Gárdonyi nem elméleti pedagógus volt. Tanítói gyakorlatát például  Az én falum novelláskötete 

hitelesíti.  

 

Tanítói elhivatottságáról a Boriska című írásában ezt mondja: „...Én szeretek az lenni, ami vagyok. Az 

én foglalkozásom kedves nekem. Én a faluban minden szíven és minden lelken uralkodom. Ez nekem 

öröm és gazdag is vagyok. Nem mintha vagyonom vagy nagy jövedelmem volna, hanem azért, mert 

bele tudok illeszkedni abba, amim van. ...” 

 

A Gólyák, méhek, kislibák novella bemutatja mennyire felelősnek érezte magát tanítványai és a 

tanítás iránt, mennyire fontos volt számára, hogy minden gyermek eljuthasson az iskolába, ne 

maradjon le a tananyagban és azt is kiderül, hogy ezért hajlandó volt a szülőkkel vitába is keveredni.ii 

 

A Virágok és bogarak elbeszélésben arról vall, hogy nyáron igenis hiányzott neki a tanítás, akkor is a 

rábízott gyerekekre gondolt, szünidőben is kereste a módját hogyan gyarapítsa a gyermek tudását.iii 

 

A Bogár Miska című írás Jézust követő, a bibliai tanítást megélő Gárdonyi Géza bemutatása.iv 

 

A Kék pille elbeszélés megsejteti, milyen bensőséges kapcsolat tudott kialakulni közte és tanítványa 

között, mert kapcsolatuk valódi szeretetre épült.v  

 

A Bűntárgyalás című novella csodálatos példája annak, hogyan tudott egymással összeveszett, 

egymásnak kárt okozó gyermekeket rádöbbenteni tettük súlyára, hogyan volt képes őket rávezetni 
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hibájukra, majd a bűnbánatra és bűnbocsánatra, és hogyan tudott örülni annak, hogy a nebulók 

tényleg kiengesztelődtek egymással.vi 

 

A Hópehely című írásban megérezhetjük milyen nehéz helyzeteket is el kellett viselnie, amikor a 

tanítványait szembesítenie kellett cselekedeteik következményével, és hogyan tudta ezeket a nehéz 

helyzeteket szeretettel feloldani.vii 

 

Az Ablak című elbeszélésben példát ad, hogyan kell keresni és megtalálni azt a személyre szabott 

hangot, amivel a „nehéz” gyereket kezelni, nevelni lehet.viii 

 

A Gyerekek című novellában megtudhatjuk, hogyan oldotta az iskolakezdéskor a tanulókban a 

meglévő feszültségetix, mennyire látta el komoly feladatokkal a tanítványaitx, mennyire ismerte, 

melyik gyerek milyen, hogyan kell vele bánni.xi 

 

A Március című novella a Mindentudó könyv elveit igazolja vissza, és bemutatja a hogyan igazította 

módszereit a gyerekek lelki állapotához.xii 

 

A Földre néző szem, égre néző lélek – nem a nagy nyilvánosságnak szánt, hanem fiaihoz írt művének - 

előszava az apai gondoskodás szép példája:  

„Kedves fiaim! 

Ezeket a jegyzeteket nektek írogattam. Mig kicsinyek voltatok, arra gondoltam, hogy vezető kezet 

nyújtok a jegyzetekben; most hogy már megnőttetek, arra gondolok, hogy erősíteni fognak a 

jegyzetek az ítéletben, okosságban. 

Az én gyermekségem csak 11 éves korig volt vigyázat alatt, azontúl mindig meg kellett előbb égetnem 

az ujjomat, ha okulásra volt szüleségem. A felnőtt ember is sokszor áll tétován, tanácstalanul az élet 

egyes kérdései előtt, hát még az ifjú? 

Ha a halál elragad közületek, ezekben a jegyzetekben megtaláljátok az én intő, őrködő, javatokra 

gondoló lelkemet.” 

A HITELES ÍRÓ 
Minden író maradandót szeretne alkotni. Dédapám is erre törekedett. A Titkosnapló több fejezete 

mutatja, mennyire próbálta magát szakmailag tökéletesíteni. Egy irodalmi mű maradandóságát 

három feltétel teljesülésében látta:  

1. mindenkihez szól,  

2. mindenki egyformán érti,  

3. mindenkit közelebb visz a végtelenséghez, az Istenhez.  

 

Dédapám tehát úgy gondolta, hogy a maradandó irodalmi mű nem lehet öncélú alkotás. Konkrét 

feladata kell legyen. Csak az lehet maradandó, ami a transzcendensre irányul, ahhoz visz közelebb. A 

Jézus követés viszont tökéletesedést kíván az embertől. A művek ezt a célt kell, hogy szolgálják. 

Nemesebbé kell tenniük az az olvasót. 

 

Nem csak a műnek, az írónak is az olvasót kell szolgálnia. Nem az olvasó van érte, ő van az olvasóért 

és felelősséggel tartozik iránta. Meg kell találnia azt a nyelvet, azt a formát, amivel el tudja érni 
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embert nemesítő célját. Mert ezt a célt viszont meg kell valósítania. Az írónak tehát át kell éreznie az 

apostolok felelősségét és fel kell vállalnia az apostoli munkát.  

 

Az író nem egy kis csoportot kell, hogy szolgáljon. Az író minden emberért felelős. Jézus is azt mondja 

az apostoloknak: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19) 

 

Dédapám saját magáról rövidebben, tömörebben vall: „Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit 

akar? A legtöbb ember kapni akar. Az igazi író azonban alkotni akar, vagyis adni. Minden egyéb 

mellékes neki. Ezért vagyok én feljebb azoknál, akik pénzeket, címeket, rangokat, állásokat 

hajszolnak, s erről ismerem meg őket, hogy igazi írók-e.” 

Nem féltette írói tudását. halála után a Pesti Hírlap is megemlékezik arról, hogy „a magyar irodalom 

fejedelme (…) jóságos, szerény, bátorító szóval fogadott minden tehetséget”,20 szerette a fiatalságot, 

nem egy író őriz tőle levelet bíztató baráti sorokat. Talán kevesen gondolnák, de Karithy Frigyes is 

azok közé tartozott, akik örültek Gárdonyi bíztató szavainak.  Ő így emlékezett: „Hát nem tegnap 

mutattak be neki, húszéves sihedert, a New York kávéházban... Tudom is, ki mutatott be: Bródy 

Sándor. Gyere csak ide, fiúkám, tudod-e, ki ez az úriember? Nem tudod? És hebegem a nevem, és egy 

vékonyka, alacsony, vörnyeges bajszú, kék szemű iparosféle bácsi kicsit felemelkedik. Egy percre 

megengedik, hogy leüljek, pohár vizet iszom. Gárdonyi udvariasan bátorít, hogy jól tudja, ki vagyok, s 

ha Egerben járok, látogassam meg. Elfogultan hebegek köszönetet, hálás közönsége vagyok Göre 

Gábor-nak, de már akkor inkább a Láthatatlan ember, Az a hatalmas harmadik s más, merész 

regények szerzőjét bámulom Gárdonyiban. De minderről nem beszélek.”21 

Azok az emberek, akik őt közelről ismerték visszaigazolják hitelességét.  

Bródy Sándor így vall róla: „Géza, te igazi költőnek és valóban kereszténynek születtél, úgy is éltél 

szívedben és a válladon hordozván a szent jelet. Nemes, bátor és te voltál.” 

Tordai Ányos így fogalmaz: „Örömmel kell azt hirdetnünk, hogy alig van Isten-hívőbb, Krisztus-

szeretőbb, Mária-tisztelőbb, másvilágban-bizakodóbb, tisztábbtollú és erkölcsösebb írónk 

Gárdonyinál”. 

Herczeg Ferenc ezt írja: „Életének a költészet adott súlyt, tartalmat és méltóságot. Saját tehetségét 

olyan áhítatos hittel hordozta magával, mint pap a szent kelyhet. Úgy érezte, hogy az valami drága és 

ritka kincs, amely nem is az ő tulajdona, hanem azé az Istené, akiit szolgálnia büszkeség és boldogság 

volt.” 

Kosztolányi gyászbeszédében így búcsúzott tőle: „Vannak viharos lángelmék, melyek a gyémánt 

ragyogásával tündökölnek, élesen és keményen, s vannak prófétáló, útmutató előrehajtó lángelmék 

is. Gárdonyi Géza más volt, és sokkal több volt minekünk.Ő a bájos lángelme volt. Úgy égett, mint egy 

családi lámpa. A magyarság, ez a nagy és boldogtalan és szétszóródott család az ő fényében ült 

együtt…” 

                                                           
20

 Pesti Hírlap, 1922 október 31. 
21

 Forrás: Karinthy Frigyes: Szobor 
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AZ ÖMAGÁT FEJLESZTŐ EMBER 
Dédapámra nem mondható, hogy vizet prédikált és bort ivott. Számára a nevelés nem csak más 

emberek tudásának gyarapítását, érzelemvilágának gazdagítását, viselkedésének csiszolását 

jelentette, hanem ugyanilyen súllyal foglalkozott saját maga fejlesztésével, nevelésével is. Benne élt a 

tökéletesség utáni vágy.  Fiainak ezt írja: „Az ember célja a tökéletesség. Eszköze rá a lelki tisztaság. A 

tiszta lelkű tökéletes ember megismeri, hogy az élet alapja a szeretet.”22  

 

Ez a szemlélet nála nem egy befelé forduló aktus. Ő a világot is úgy szemlélte, mint saját magát: 

„Világunk életének egyik főcsodája a lelki tökéletesség felé való szakadatlan, soha vissza nem 

csuszamodó haladás .”23Ebben a haladásban próbálta segíteni olvasóit, mert meg volt róla győződve, 

hogy a tökéletesedés a boldogság forrása. Szintén a fiainak írja24:  

 

„Boldogok akarunk lenni. Ez minden törekvésünk. 

De mi a boldogság? 

A testi-embernek testi jóérzések: rakott tál, tölt kancsó, heverés, állat-gyilkolás, kártya, no 

meg a pénz, amely ezeknek a meg nem szűnését biztosítja. 

A lelki-ember tudja már, hogy ezek illékony javak; van ezeknél különb, tartósabb. Ő már a 

salaktalan jóra tör, olyan javakra, amely után nem marad keserű szájíz, amelyeket nem követ 

levertség, bánat, üresség érzete. 

A lelki ember keres, kutat, fölszereli magát tudásokkal, s el-elgondolkodik: 

- Ki vagyok?  

- Mi vagyok?  

- Hol vagyok?  

- Mért élek?  

- Meddig élek?  

- Hol van az igazi jó? 

- Mi az? 

Értelmi utakon keresi a boldogságot.” 

 

„Az író nemcsak akkor dolgozik, mikor ír, hanem amikor tanul is”, mondja a Titkosnaplóban. Már 

Pesten hatalmas könyvtára volt. „Mintha a Magyar Nemzeti Múzeumot költöztették volna valahová 

vidékre: a szállítókocsik nyikorogtak a rengeteg könyvtől. Szekrény szekrény mellé szorítva, bennük 

gyufaskatulyányi apró kötetektől a hatalmas kutyabőr huzatú barnult papirosú ócskaságokig a 

rengeteg betű. Csupa komoly és értékes olvasmány” írja le az Egerbe költözést az életrajz. Ez a 

könyvtár tízezer kötetre bővült25. A tematikai megoszlás egy széles látókörű emberre vall. Könyvtárán 

keresztül naprakész kapcsolatban állt a világgal. Azt lehetne talán mondani, mindent tudott, amit 

érdemes volt tudni. A könyvek nem szobadíszek voltak. Nagy Sándor tanár úr kimutatta, a bennük 

szereplő jegyzetek hogyan kerültek át a művekbe. 

                                                           
22

 Forrás: Földre néző szem, égre néző lélek 
23

 Forrás: Földre néző szem, égre néző lélek 
24

 Forrás: Földre néző szem, égre néző lélek 
25

 Szépirodalom 32%, történelem 10%, filozófia 7%, irodalomtudomány,irodalomelmélet 6%, nyelvtudomány 
6%, vallástörténet, teológia 5%, természettudomány 4%, földrajz,útleírás 4% (Forrás Varga Zita: Gárdonyi Géza 
könyvtára) 
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Nem csak az irodalom és az irodalomtudomány területén képezte magát. Könyvtárának csak mintegy 

harmada volt szépirodalom. Szívesen olvasta a történelem, a filozófia, az irodalomtudomány, 

irodalomelmélet, a nyelvtudomány, a vallástörténet, a teológia, a természettudományok, a földrajz, 

és az útleírások területén megjelent műveket is.  

 

A tudományok mellett a művészetekben is tökéletességre törekedett. Egerben Zsasskovszky Ferenc 

és Endre tanítják zenére. Orgonatanára: Endre, aki karnagy, „orgonász”, a római Pápai Zeneakadémia 

Mesterszerzői és Tanáregyletének tagja, akit Liszt Ferenc meghívott a Londoni Világkiállításra 

orgonálni. Hegedűtanára: Ferenc. Ő karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia Zeneakadémia, a 

salzburgi Mozarteum, a római Pápai Zeneakadémia Mesterszerzői és Tanáregyletének tagja. Barsi 

Ernő tanár úr szerint hegedűtudását odáig fejlesztette, hogy Paganini műveket játszott. 

 

GÁRDONYI ÉS A MAGYAR NYELV 
Gárdonyi Géza féltette anyanyelvünket: „Minden nemzetnek főkincse a nyelve. Bármit elveszthet 

visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar szót elhagyja az 

idegenért, akinek a korcs magyar szó nem fáj, hazaáruló!"26  

A már említett Tanítóbarát című lapban indított egy rovatot Szórosta címmel. Ebben a rovatban a 

Magyar Nyelvőr hatására a tanítói szakirodalom magyartalanságait elemezte, kritizálta.  

Az 1900-as évek elején részt vett a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott magyar helyesírás 

szabályainak megteremtésében. 27 Az életrajz nem tesz említést részletekről. 

Ismert viszont Móra László feljegyzése Gárdonyiról. „Tanulmányozta a magyar nyelvtant: 

„megállapította, hogy a „j” és „ly” közül valamelyik felesleges, a c betű „z”je mire való (akkoriban 

ugyanis így írtuk a cét „cz”). A mássalhangzókkal is békétlenkedett, mondván, temérdek papirost 

megtakaríthatnának évente a napilapok vezérei éppúgy, mint a könyvkiadók, ha a hosszú 

mássalhangzókat csak szimplán szednék, s vonást tennének fölébe, akár a hosszú í-nél, meg ű-nél.”28 

A szabályok megjelenése után az Akadémia tervezte a magyar nyelv teljes szótárának kiadását is. 

„Gárdonyi azt javasolta, hogy az Akadémia a nagyszótárát néhány évi munka után jelentesse meg. 

Éspedig havonta olyanféle füzetekben, mint a Magyar Nyelv vagy a Természettudományi Közlöny. A 

füzet tartalma induljon el az A betűtől, s írják bele a pár esztendő alatt begyűlt szavakat és 

jelentéseket. Az olvasóközönség pedig jegyezze a füzetbe a hiányzó szót és értelmezést. Mihelyt az 

abc végére érnek, gyűjtsék be a régen kibocsátott füzeteket, és az olvasótábor bejegyzéseit 

feldolgozva újítsák meg a teljes kiadást, elölről. A közönség és a tudományos kutatók kezén így pár 

éven belül már foroghatna a nagyszótár, amely időnkint újítva folyton tökéletesedne.  

Ez volt a javaslata. 

Nem fogadták el.”29 

                                                           
26

 Forrás: Gárdonyi Géza: Magyarul így 
27

 Forrás: Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi 
28

 Forrás: Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója 
29

 Forrás: Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi 
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Érdekes, hogy ma a minőségmenedzsment és folyamatfejlesztés területén is hasonló módszereket 

alkalmaznak! Dédapám bevonta volna az olvasóközönséget a gyűjtő munkába, lett volna lehetőség 

javításra, szerkesztésre. Mindenki magáénak érezte volna a szótárat 

Az életrajz említést tesz Gárdonyi magyar nyelvi jegyzeteiről, megjegyezve, hogy „ össze lehetne 

belőlük állítani egy új magyar nyelvtant (Nemzetes magyar nyelvtan), mert a Gárdonyi-jegyzetek 

alapján a mai iskolás magyar nyelvtanok nemzetközi alapon készültek, főként a német nyelvnek 

megfelelőleg. A magyar nyelv szelleme teljesen más nyelvtant diktál, mint a most forgalomban lévők 

Azonkívül arról is kikerekedne Gárdonyi céduláiból egy könyv, hogyan beszéljünk Gárdonyi-Géza-

magyarul, tehát egy magyarító szótár. És még egy idegen szavakat magyarba átöltöztető idegen 

szavak szótára is kitelik a hagyatékából.” 30 

A Nagyapám által szerkesztett Dante kiadású Gárdonyi sorozatban meg is jelent egy gyönyörű 

kiadvány „Magyarul így” a címe. A Magyar Nyelv Múzeumában található is egy példány.  Ez a kötet 

részben egy idegen szavak szótára, részben egy az idegen nyelvi hatások ellen fellépő nyelvhelyességi 

útmutató. A bevezetőjében megszívlelendő, nyelvünket féltő gondolatokat is találunk: 

 „Idegen szavak a nyelvünkben: bolondnak mondanánk azt a pávát, amelyik túzok tollat 

tűzdelne a maga tollai közé.” 

„A nyelv is változik idők haladtában, mint ahogy a nemzet is változik. De a nemzet lelke nem 

változik, hát a nyelvnek a lelke se változhatik.  A nemzet lelke, meg a nyelv lelke egy. Aki 

hibásan beszéli a nyelvet, a lélek ellen vét.”  

A Titkosnapló két főfejezete is taglal nyelvi kérdéseket: a Mesterkönyv, és a Más szóval szót. A 

Mesterkönyv írói segédkönyv nyelvészeti fejezetekkel (például: Műfajok, Határozó, jelző, Stílus, 

nyelv), a Más szóval a szót egy érdekes szinonima szótár. 

A TANÍTÓI ÉRDEKVÉDŐ 
Tanítóként sok megaláztatásban részesült. Saját maga is megtapasztalta, hogy a tanítók „apostoli 

küldetése” gyönyörű szolgálat, de sok szenvedéssel jár együtt. Gárdonyi Dabronyban gondol arra: 

„Istenem, de jó volna, ha mindig azt dolgozhatná az ember, amit akar (…) Hiszem, nem lenne henye 

ember belőlem, és talán jobban használhatnék a társadalomnak, mint így ebben a kényszerű 

hivatalban.”31Dabrony után elszakad a tényleges tanítástól, Győrben: a Hazánk című lap munkatársa 

lesz, majd vállalkozásokba kezd. Beindítja a Tanítóbarát című lapot (1886–1888) és kiadja a 

Néptanítók Naptárát. Nem volt egyszerű saját lábra állni. A Tanítóbarát  1886. január 1-én megjelent 

bemutatkozó számát egy cikk kivételével Gárdonyi írja32. Egri magyartanára, Répássy János is eleinte 

ellenezte a Tanítóbarát megindítását: „Kedves Tanítványom! A lapindítás gondolatáról mondj le, 

ártasz vele magadnak. Az országnak. Mindenki rebellisnek fog tartani, s egy életen át sajog majd, 

amit cselekedtél.” De a lap mégis elindult, sőt maga Répássy tanár úr is küldött cikket a Naptár…-ba 

(Az álhumanizmus egy vesszőparipája a nevelésben), és  a Tanítóbarát első és második számába is (A 

néptanító és a halál). 

                                                           
30

 Forrás: Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi 
31

 Forrás: Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi 
32

 Jellemző rá, hogy az újság része a Mulattató rovat is, melybe tanítókra vonatkozó adomákat ír (Forrás: 
Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi) 
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A Tanítóbarát javítani akart a néptanítók anyagi helyzetén. Az év utólján című írásában így ír 

Gárdonyi:  „Az ország hírlapjai és a tanügyi lapok csekély kivétellel hidegen és részvétlenül nézték, 

hogy a hazai népnevelés előmozdítói, a szegény elhagyatott néptanítók nyomorban működnek, és 

állapotuk mindig rosszabb és rosszabb lesz, a felekezeti érdekek miatt pedig nem egyesülhetnek, nem 

fejthetnek ki erőt helyzetük javítására, s ennek szomorú érzetében minden reményüket elvesztették”. 

Ugyanebben a cikkben a következőket is mondja: „Nem akarunk a társadalom nyomorultjai lenni, 

mert mi neveljük a népet, a nemzetet; mi vagyunk a művelődés emelői, a mi fáklyánk hinti a szellemi 

világosság első sugarait, mi neveljük az embert emberré és hazafivá! Meg kell adnotok, ami megillet 

bennünket!”  „Újabban sokat emlegetik, hogy a tanítók fizetését emelik. De hát a fizetésemelés olyan 

szó, amelynek a farkához oda van kötve a majd is!”33. A jobb jövő küszöbén című írásával azt szeretné 

elérni, hogy a felekezeti tanítók készpénzben kapják a terménybeli járandóságukat éspedig tíz éves 

átlag alapján. Egyik írásának címe: „Alapítsunk az elaggott néptanítók számára országos 

nyugalomházat”. 

A Helyzetünk a társadalomban című cikkében rámutat arra, hogy amennyiben a tanító anyagilag nem 

független, akkor ki lesz szolgáltatva azoknak, akiknek a kenyerén él. Sérelmezi, hogy nincsen állami 

forrás a tanítók továbbképzésére, nincs a tanítóknak utazási kedvezménye sem belföldön, sem 

külföldön. (Utóbbi felvetését különösen érdekesnek tartom!)   

Móra László írja34: Gárdonyi „valósággal ügyvédje lett a magyar tanítónak”. Küzd a jogtalanságok és 

megaláztatások ellen. A Tanítási mutatványok című cikkében (1885. július 11.) a tanítói tekintélyt 

csorbító próbaelőadások ellen emel kifogást. Az előadások megtartását később el is törlik.35 1887-ben 

országos tanítógyűlést akar összehívni Budapestre, az előző évben ugyanis Trefort miniszter 

betiltotta azt.  

A  Néptanító és úriosztály című cikkéből kiderül, hogy az érdekvédelem Gárdonyi számára nem csak 

harcot jelent valami ellen, vagy valamiért. Megsejti, hogy a problémák oka sokszor az, hogy a tanítók 

más társadalmi közegből jönnek, nem tudnak úgy viselkedni, mint a falu úgynevezett elitje. Ezért 

alapvető udvariassági és viselkedési tanácsokkal látja el a tanítókat: hogyan öltözködjenek, hogyan 

alakítsák társaságukat. „Mindenki tanulja meg, hogy az ember sokszor megbánja, ha beszél, de azt 

ritkán, ha hallgat. A hallgatás a bölcsesség ábécéjének első betűje. Aki hallgat, figyel. Aki figyel, okul. 

Aki okul, annak lába alatt biztos a talaj.” Talán nem meglepő, hogy az alázatosság helytelen 

értelmezése ellen ebben a cikkben is tiltakozik. Tanácsolja a tanítóknak: legyenek önérzetesek, mert 

aki ma rossz értelemben alázatos, azt lenézik és szolgává teszik. 

Ugyancsak nem a harcias érdekvédelem példája  A legnagyobb tövis című írása. Ebben megállapítja, 

milyen fájdalmas dolog a hálátlanság, de nem ellenállásra buzdít. Cikkét így Jézus követésre 

buzdítással zárja: „Üresen jön a gyermek, és szellemi kincsekkel megrakodva távozik! Mikor bevezetik 

az iskola küszöbén, akkor egy állat még, emberi arccal, s mikor utolszor nyomja le a kilincset, hogy 

elhagyja az iskolát, akkor egy lelkes ifjú-ember, akire reménnyel vár a község és haza. Ez adjon 

nekünk erőt a munkálkodásra, és ha fáj is a legnagyobb tövis, a hálátlanság érzete, gondoljunk a 

legnagyobb tanítóra, az isteni Mesterre, akinek egész koszorú jutott a tövisekből.” 

                                                           
33

 Tanítóbarát 1886.1.sz 
34

 Móra László: Gárdonyi a tanítók tanítója 
35

 Forrás: Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Nagyapám egy jegyzetében ez áll: „Gárdonyi Géza öregedő korából több a pedagógiai irka-firka, mint 

élete deléről, ami azt bizonyítja, hogyha a tanítói hivatást el is nyomta az újságírói élethajsza, az egri 

íróasztal nyugalma újra kibontotta ifjúsága álmát, a falusi katedrát.”  

Ebben a cikkben én úgy fogalmaztam, hogy a tanító, az újságíró az író, a családapa ugyanaz az 

apostolkodó ember, akiről Nagyapám így fogalmaz  „az Istentől neki adott szerszámmal holtáig 

munkálkodott a nemzet művelődéséért”, és aki  magáról a azt mondta: „ Én a népért születtem. A nép 

oktatója vagyok az íróasztalom mellett is.”  

Dédapám jól látta, „hogy a nemzetnek az ereje a nemzetnek műveltsége.”   

 „Minden nemzetnek főkincse a nyelve. Bármit elveszthet visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, 

Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar szót elhagyja az idegenért, akinek a korcs magyar szó nem 

fáj, hazaáruló!"36 

Tudta:  „A nyelv is változik idők haladtában, mint ahogy a nemzet is változik. De a nemzet lelke nem 

változik, hát a nyelvnek a lelke se változhatik.  A nemzet lelke, meg a nyelv lelke egy.  

Előre figyelmeztetett: „Aki hibásan beszéli a nyelvet, a lélek ellen vét.” 

Előre óvott a tudatos értékvesztéstől: „Idegen szavak a nyelvünkben: bolondnak mondanánk azt a 

pávát, amelyik túzok tollat tűzdelne a maga tollai közé.” 

Most, amikor halálának kilencvenedik és jövőre születésének százötvenedik évfordulóját ünnepeljük 

érdemes megfontolni Kosztolányi javaslatát: „Az a hitem, hogy állandóan - legalább ötévenkint - 

revideálnunk kellene az irodalmi ítéleteket.”37  

Magam igyekeztem ebben az írásban követni Dédapám javaslatát: „Mikor híres ember arcképét 

nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét.”38 

 

 

                                                           
i
 A „Mindentudó könyv” tervezett felépítés 
Hittan: Isten létének bizonyságai. A lélek halhatatlansága 
Számtan: Az egyenletekig terjedő műveletek. A szorzótábla 
Mértan: Az életben előforduló mérések. Fő pontok 
Földrajz: A magyar föld bőven. Külföld röviden. Ne nevek halmaza… 
Nyelvtan: A helyesírás fő szabályai. Rövid költészettan. Irodalomtörténet bővebben  
Történelem: A magyar történelem bőven, de nem királyok névsora. A külföld történelméből csak annyi, 
amennyi a világhírű nagyságokról szól 
Természetrajz: A hazai állatok bőven. Állatlélek-anekdóták. Külföld röviden 
Természettan: A mindennapi életre való tekintettel összeválogatva 
Ipar: A szerszámok nélkül való kézi ügyességek és háziipar 
Növénytan: Virágismeret. Gyógyfüvek. Röviden a gazdálkodásra is kiterjeszkednék 

                                                           
36

 Forrás: Gárdonyi Géza: Magyarul így 
37

 Forrás: Kosztolányi Dezső: Gárdonyi Géza versei 
38

Földre néző szem égre néző lélek 
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Eszerint bővebben: 
A magyar földrajz térképekkel 
A magyar irodalom bő szemelvényekben és életrajzzal, arcképekkel 
A magyar történelem kiváló személyek köré csoportosítva. Arcképek. Nevezetes várak, házak és tárgyak rajzai 
Állatok 
Növények 
 
Fő elvek: 
Oly tiszta és világos nyelv, hogy a 8 éves fiú, a teljesen tudatlan nép is megértsen mindent. 
A hazán kívül való dolgok közül csak az elkerülhetetlenek (Jézus, Hannibál, Napóleon, világrészek, legnagyobb 
folyók, hegyek, legnagyobb csaták, stb.). 
Mindenütt figyelem a praktikusságra. 
   Nagyapám feljegyzései alapján 
ii
 Április első napján egyszerre tíz gyerekem maradt el az iskolából. Elmaradt a kis Tabi Jóska is. A Jóska egy pisze 

orrú, tüskés hajú, kedves kis vidám kölyök. Azért sajnálom, mert csak most kezdte megérteni, hogy a betűk 
mire valók a világon. Ha még három napig bejár, a jövő ősszel már olvasni fog, ha pedig most lemarad, úgy 
elfelejti a betűket, mintha sohase látott volna egyet se. 
A többi kilenc gyerekért elküldtem, Tabi Jóskáért meg elmentem magam. 
(…) 
- Nincs több gyermekem, tanító úr, aztán a libáimnak most már legelő kell. 
- Hát tudom én azt, szegény Tabiné, hogy ahány liba, kétszerannyi forint ősszel, és hogy maguknak kell az 
adóra, de látja, lelkem, most már csak egy hét, aztán meglesz a vizsgálat. A Jóska gyerek esze meg éppen most 
indult kinyílásnak, mint ahogy a rózsa kinyílik, angyalom; aztán ha most kifogja az iskolából, visszahúzódik a 
gyerek esze, mint a csigabiga, lelkem, aztán elő se jön megint egy esztendeig. Szívesen látom, galambom, a 
vizsgálaton. 
Délután már megint ott ült a kis pisze, elevenszemű gyerek is az iskolában. A haja úgy állott, mint egy csomó 
zsindelyszeg, és meg volt mosdatva, mint valami királyfi. Az arcáról komoly büszkeség sugárzott. Hogyisne: 
maga a tanító kívánta őt vissza a libalegelőről. 
iii
 Mióta megszűnt a tanítás, árva vagyok.  (…) 

A zsebembe tettem egy ábécés könyvet és elindultam ki a mezőre. 
Az én tanítványaim mind odakünn vannak most a szabad ég alatt. Az aprók libát legeltetnek. A nagyok a lovakat 
őrzik. A Balog gyerek úri pályára lépett: csizmadiainasnak adta az apja a városba. Az Ábris gyerek meg a 
nagyapját vezetgeti, aki vak szegény és koldul. Tíz-tizenöt falu a kerületük. Hol imádkoznak, hol énekelnek: 
(…)  
Az Ábris gyereket ma egy fűzfa alatt találtam az öregapjával. (…) A gyerek már messziről meglátott. Sietve 
felöltözködött.(…) 
Leültem melléjök az árnyékba, és elővettem az ábécés könyvet. Ábris gyerek már a k-nál van. No lássuk, 
felejtett-e valamit, mióta nem találkoztunk? 
- Olvass, Ábris fiam. 
És a gyerek a betűket egy fűszállal kísérve olvassa: 
k, ok, sok, mák, pék, köz, köd, eke, kár. 
Az öreg világtalan hallgatva ül mellettünk. A hátát a fának támasztotta; a térdét felhúzta és átfogta két sovány, 
eres, öreg kezével. És mintha a felhőkre nézne (mert a vak arca mindig az égbe néz), látom, hogyan mozognak 
az ajkai és hallom, amint halkan és áhítattal motyogja az unokája után: 
mák, pék, köd, eke, kár 
iv
 Eszembe jut szegény kis Bogár Miska. Komoly kis tömzsök gyerek. Még csak palatáblával jár, de azt akkora 

vászontarisznyába hordozza, hogy a tábla csaknem a sarkát veri. 
Mingyárt az első nap, mikor az iskolába beléptem, az volt az első dolgom, hogy kiválogatom közülük azokat, 
akik hiányosan részesültek a szappan áldásaiban. 
- Menjetek haza, mondjátok meg anyátoknak, hogy ide mosdatlan gyerek nem léphet be. Félóra múlva itt 
legyetek. 
Miska is köztük volt. Komoly fiúcska, nagyfejű és apró szemű kis fekete csemete. A képét csak megmosták 
otthon, de a keze, lába... Persze, mezítláb járt a nyáron, mint a csirke. 
Visszatért csakúgy. 
- Még nem vagy tiszta. Mars vissza! - Bandukol szomorúan. 
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Ismét visszatér. 
Néz rám aggodalommal. 
Csakolyan. 
- Hiszen még mindig nem vagy tiszta! 
Sírva fakad. Babszemnyi könnyek csöpögnek a szemepillájáról. 
- Nem megy le, mester uram! 
Hát aztán hagytam. 
Ránéztem olykor és elmosolyodtam magamban: 
Piszkos szegény, de azért szeretem. 
 
Lehet, hogy majd mink is, mikor a másvilágra kerülünk a Fő-főmester elé, az is visszaküld majd egynéhányszor 
bennünket, Bogár Miskákat. Végre is azt mondja: 
- Piszkos szegény, de azért hát csak maradjon. 
v
 A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott az eszembe, az én kis kék szemű, kék ruhájú tanítványom. Ilonka is a 

mezőn él, a pitypangok, temondádfüvek, harangvirágok és kikericsek között, mert libapásztor. (…) A fűzbokor 
árnyékában ült és egy bodzafadarabra öltögetett rongyokat. A fadarabból baba lesz, a rongyokból 
selyemviganó. Aztán a fadarabot odaszorítja ahhoz az együgyű kis szívéhez. Szereti. Mert a szívnek szeretni kell, 
ha rongy, ha fadarab! 
Csöndesen álltam ott, mégis megérzett. Az ember megérzi hátulról is, ha nézik. Fölugrott és hozzámfutott. 
Átölelte a két lábamat, én pedig megsimogattam. 
- Tudok még mindent - szólt a kezemet megfogva -, kérdezzen. 
- Hát mondd meg, hogy miért teremtett téged a jóisten? 
És a kis leány az iskolai éneklő hangon felelte: 
- Azért, hogy őt megismerjem, szeressem, neki szolgáljak és üdvözüljek. 
A szeme szinte könnybe lábadt a boldogságtól, hogy nekem felelni tudott. 
Aztán megmutatta a babáját. 
vi
 - Hát, Nagy Márton: te beszélj először. 

Nagy Márton hebegve elmondja, hogy új irkát vett, és hogy Jancsi meglökte a tintásüveget. 
Azzal megáll. 
- Tovább. Még nincs vége. 
- Hén aztán... hén... aztán... pofon... h... vágtam...h. 
- No most már beszéljen Kószó János. 
Kószó János valamivel nyugodtabb. Csak az orra mozog, meg a szemöldöke. Már bizonyára sokszorosan 
átfontolgatta az esetet, s a maga bűnét sokkal kisebbnek tudja, mint a Marciét. 
- Nem láttam, hogy izé... mit csinál Marci - mondja ártatlankodva. - Csak ahogy megfordultam, meglökődött. 
- Ha tudtad volna, hogy tinta van a kezében, meglökted volna-e? 
- Dehogy. 
- No, Nagy Márton! Bűnösnek vádolod-e még Jancsit? 
- Nem...h. 
- Jól tetted-e, hogy pofon vágtad? 
Erre nem felelt azonnal. Egyet nyelt, aztán megint egyet nyelt. A szó nem jön. 
- No? 
Könnyező szemmel feleli: 
- Nem... h. 
- No? 
- Tudod-e te azt, hogy nagy bűnt cselekedtél? Tudod te azt, hogy az ember arca a lélek virága! Aki az arcot 
megüti, a lelket üti meg! A lélek pedig Istenből való részünk; örökkévaló! 
A fiú szeméből könnyek görögnek. 
A szavakat aligha értette; de a hangnak is van értelme, mikor a hang a szívhez szól. 
- Bánod-e, hogy ezt cselekedted? 
- Bánom...h. 
- Hát ha bánod, csókold meg ott, ahol megütötted. 
Jancsi odafordítja az arca jobb felét. Marci bűnbánattal megcuppantja. Aztán megint állnak várakozó szemmel, 
de most már nyugodtabban. 
- Haragszol-e még Jancsi Marcira? 
- Nem haragszok - feleli a fiú csöndesen. 
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- De ennek most nincs tintája. Megfelezed-e vele a magad tintáját? 
- Meg. 
- Hát akkor elmehettek. 
 
Az ablakon utánok néztem. Kint a havas kocsiúton csöndesen ballagtak egymás mellett. A dombon, a keresztnél 
Marci megállt. Belenyúlt könyékig a tarisznyába. Jancsi is megállt, s várakozón nézte a munkálatot. 
 
Marci előmunkálta a tarisznya aljából a nagy birsalmát meg a bugylibicskát. Az almát kettévágta. Odanyújtotta 
a felét Jancsinak. 
vii

 Ahogy végigpillantok az iskolán, látom, hogy a második pad elején még mindig üres a hely. 
A kis Kovács Rozi ülne ottan, (…). Egy mosolygó szemű fehér egér. Ő az első a padban. Abban a padban ő 
vizsgálja meg minden reggel, hogy tiszta-e mindenkinek a keze, nincs-e pehely valakinek a haján, és hogy 
megírta-e mindenki otthon a feladatot? Hát ez nagy tisztesség. A minap egy délután új szomszédot kapott. A 
fülébe sugdosott és nevetgélt vele. (…)  
Meg kellett szólítanom. 
A megszólítás nem ritka ügy az iskolában; de aztán másodszor meg ne szólítsam aznap! - ezt is tudják a 
gyerekek. Hanem biz, az én Rozimat annyira izgatta a kedves új szomszéd, hogy másodszor is meg kellett 
szólítanom. Azt mondtam neki, hogy a tanítás után maradjon az iskolában. (…) 
Megállt előttem és lesütötte a szemét. (…) 
Nem szólok azonnal. Jobban beszél énnálam a saját szíve. 
Oh, mert az ilyen foltos ruhájú kis teremtésnek is éppen olyan a szíve, mint a bársonyba öltözött grófleánykáé. 
A gyermekarc meg a gyermekszív. Ezt a teremtő egyenlően porciózta szét az emberek között. 
Milyen finom az arca ennek a kis parasztgyermeknek! Milyen nagy, tiszta kék a szeme! Milyen finom vonalú az 
orrocskája! Milyen hullámos rajzú a kis piros ajaka! S milyen vele született bájos a fejének minden mozdulata! 
Ha véletlenül párizsi házban születik, gyönyörűsége volna a szalonoknak. (…) 
- Mit fogadtál a minap ezen a helyen? 
Áll előttem némán, színtelen arccal, szemét lesütötten. 
- Jó voltál-e ma? - kérdem megint egy perc múlva. 
- Nem - rebegi halványan. 
- Megérdemled-e, hogy azon a helyen ülj? 
- Nem - suttogja alig hallhatóan. 
- Hát holnaptól kezdve mást ültetek oda. Mást. Mert én téged nem szeretlek! (…) 
Másnap nem jött el. 
Egy fiúcska, akit elküldtem az anyjához, azzal a hírrel tért vissza, hogy a leánykát reggel, mikor iskolába akart 
jönni, valami kutya belekergette a patakba, s hogy mikorra hazaért, a ruha zörgősre fagyott a testén. 
Amióta beteg az a leányka, mindennap elküldök egy gyereket, hogy kérdezze meg a nevemben: hogyan van? 
Ma délben a Gál gyerek volt ott. Azzal a hírrel tért vissza, hogy a Rozika már nem tud szólni se. 
Fogom a kalapomat, botomat. Megyek át a patakon, a falu alsó részén. (…) 
A leányka ott fekszik az ablaknál. Egy sokszorosan foltozott kockás kék dunyhával van mellig betakarva. (…)  
- Ébren van? - kérdezem halkan. 
Az asszony bólint: 
- Ébren. 
A hangomra a leányka fölnyitja a szemét. Mind a két kezét fölemelve nyújtja felém. 
Én aztán összefogom mind a két kezét és belesimogatom a tenyerembe. 
- Rozika - mondom -, megösmersz, ugye? 
Szemének egy mély behunyásával jelzi, hogy ismer. 
- Tudom, hogy nem tudsz szólni, de majd tudsz, ha meggyógyulsz. (…) Látod, eljöttem - mondom tovább. - Ha 
én beteg leszek, eljösz-e te is? Meglátogatod-e a tanítódat? 
A szeme behunyásával jelzi, hogy eljön. 
- A helyeden nem ül ám senki. Nem. Addig, míg fekszel, nem szabad odaülni senkinek. Akkor megint te ülsz ott, 
Rozika. Te ülsz ottan. Csöndes leszel és szófogadó. A te tanítód mindig szeret téged. 
Szomorú kék szeme könnyesen, boldogan néz reám. 
viii

 Egy komor, tizenöt éves fiú is járt a téli iskolába. Csordásfiú volt. Daninak hítták. Az uraság akarta, hogy 
pótolja az elmulasztott iskolázást. 
Járt több olyan öregfiú is az iskolába. Leány is volt vagy három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak 
és kedvesek, mint az aprók. 
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Csak az egy Dani! 
Ült fásult fakó arccal, szinte közömbösen az első helyen. Mert a korára való tekintetből nem ültethettem a 
kicsinyek közé. Az értelme fogékony volt, de iskolai tisztséget nem lehetett ráruházni. Durván bánt mindenkivel. 
Csekély okokért orcán törülte, vagy fellökte a kisebbeket. Barátja nem volt. 
Sokszor eltűnődve néztem rá, hogy mért olyan elvadult, olyan sötétlelkű az a fiú? A szülői talán pálinkába butult 
durva emberek? Alacsony lelkek, akiknek a házasság élethosszig való gyűlölködés? Talán őt is veréssel, 
rugdosással, szitkokkal nevelték? Vagy hogy az állatok mellett az ember maga is állattá válik? Hogyan lehet az 
ilyen vad fát csak valamennyire is megnemesíteni? 
Nem látszott reá semmi reménységem. A fiúban mindössze egy becsületes erecskét találtam: nem hazudott. 
- Ez is valami - gondoltam. 
És hogy erősítsem benne legalább ezt a jótulajdonságot, alkalomnyíltán példaképül állítgattam a hazugocskák 
elé: 
- A hazugság szenny az emberi lelken! A bűnnek védelme! Az igaz ember, ha bűnt követ el, megvallja. Azt 
mondja magában: Bűnt követtem el, szenvednem kell érte. A bűnért mindig meg kell szenvedni. Isten törvénye 
ez. A szenvedés lelki mosdás. Vállalni kell a szenvedést, bátran, hősiesen, mert a lélek tisztasága az első minden 
elsőségek között. 
S rámutattam a vad fiúra: 
- Lássátok, itt van Dani. A minap a jegyző úr panaszkodott, hogy egy iskolásfiú letörte a kecskéjének a szarvát. A 
kérdésemre, hogy melyitek volt, azonnal fölkelt a helyén és jelentette, hogy ő. Mentegette magát, hogy a 
kecske őt megrohanta. De a tettét nem tagadta el. Vállalta érte a szenvedést. Egy nap nem evett ebédet. Tűrte 
nyugodtan. Vállalta a szenvedést a tettéért. 
S példákat mondtam még a történelemből, hogy az igaz szóért halálba is mentek már az emberek. 
Dani olyankor csillogó szemmel, szinte bámulva hallgatott. És én lelkemben örvendeztem, hogy legalább a 
becsületességnek nevelek benne embert. 
ix
 Ölben hozza be az anyja. Leállítja előttem a földre. A gyerekcsoport a nyakát nyújtogatva neveti. A kis Rozi 

meg könnyes szemmel, remegve áll az asztal előtt. 
- Nem akart bejönni - mondja pihegve az anyja -, sohase láttam ilyet! 
- Miért félsz, te Rozika? - mondom az ölembe vonva a szöszke, fehérképű lányt -, látod a többi pajtásod milyen 
vidám. Itt van ám Tabi Jóska is. Gyere ide Jóska! 
Intek az anyjának, hogy illanjon el. Hát, el is surran. 
A Jóska gyerek megpirosodik a szólításomra, és Rozi mellett terem. 
- Mondd meg Rozinak, hogy kell-e itt félni, vagy nem kell? 
- Nem kell félni - feleli a gyerek katonásan a szemem közé nézve. 
- Ne nekem mondd, fiam, én úgyse félek, hanem ide nézz Rozikára, és úgy beszélj vele, mintha én itt se volnék. 
A gyerek erre megfogja Rozinak a baboskék kisréklijét és azt mondja neki: 
- Hát mit félsz? Ne félj hát, te tyamár! 
S gyöngéden megemeli a leánynak az állacskáját! 
S ebben a biztatásban van valami a libalegelő zöldjéből. A kis Rozi rámosolyog a könnyein át a fiúra. 
x
 De a legjobb tanulóm, a fekete szemű, fekete hajú Istenes fiú, itt van már. Méltóságos komolysággal ül az első 

pad első helyén. Ez az ő helye már három év óta. Ha ő hiányzik, akkor se merné elfoglalni senki. Innen őrzi, mint 
valami káplár, az egész iskolát. Ő az én bejövetelemig a rend meg a csend ura; ő a krétának, meg az iskolai 
szappannak a felelős őre, a fűtés intézője, templomi miniszterelnök, főfő spongyanedvesítő, padlótisztasági 
biztos és aprópör-intéző. Télen ő van itt legelsőnek és ő megy el legutolsónak. Míg én bent nem vagyok, csak 
susogva szabad beszélni. A padokon mászkálni, birkózni vagy verekedni az ő jelenlétében lehetetlen…. 
xi
 A cigány Lacit különben szeretik az iskolában. Valahányszor az udvarra szabadulnak, Lacit mingyárt szólítják, 

hogy hegedüljön. Az aztán két kis darab fácskával hegedül és a szájával cincog hozzá. Így néha lakodalmat 
játszanak a rövid szünetek alatt. 
Az uraság szöszke Dezső fia is itt van. Szelíd kis kövér gyerek. Az elméje kissé lassú járatú, de amúgy kedves, 
ártatlan teremtés. Nagy bámulója Istenes Imrének, akit a világ legnagyobb zsenijének tart. A zsebében mindig 
hoz egy darabka fehér kenyeret. Barnát cserél azon. Milyen jó parasztfiúnak lenni! A parasztfiú mindig barna 
kenyeret kap otthon, hosszú hajat viselhet, nyáron meg járhat mezítláb. 
Dezső mellé a csintalan Tót Bandit ültettem. Öklömnyi kis, gömbölyű képű gyerek ez. Mindig zsinegek, gombok, 
gubacsok meg kavicsok vannak a zsebében. Szilaj, mint a csikó, de persze a körülötte ülő bárányvérű gyerekek 
között maga is kénytelen csöndesedni. 
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xii

 Ma délután a babiloni rabságról magyaráztam az iskolámban. Nem tudom, mi szükség van arra, hogy 
Baloghék, Szabóék, Pöhölyék, Gálék meg egyéb örökösen falusi emberek ismerjék a régi zsidóknak hányódásait. 
A nagyméltóságú miniszter úr akarja ezt, meg a nagyságos tanfelügyelő úr, meg a tisztelendő esperes úr. 
Jobban szerettem volna a rodostói rabságról vagy március tizenötödikéről beszélni, mert éppen évforduló nap 
van; de azt nem akarja a nagyméltóságú miniszter úr, sem a nagyságos tanfelügyelő úr, sem a főtisztelendő 
esperes úr. 
Így hát a babiloni rabságról beszéltem. A gyermekek keresztbefont karral ültek. A padokról lelógott a sok kis 
mezítelen láb. A szemek nyitva és egynémelyik buzgó hallgatónak a szája is. 
Egyszer csak beereszkedik az ablakon a napnak egy széles, fényes sugara, mint egy kifeszített sárga 
selyemszőnyeg. A gyermekek arca felderül. Mind arra fordítja a fejét. Kibámulnak a kéklő, fényes levegőbe. 
Az egyik Gál gyerek megrezzen: 
- Fecske! 
Csakugyan egy fecske röpdös az ablak előtt, aztán egy második. 
Az én fecskéim. 
- Pihenjünk - mondottam a gyerekeknek. 


