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Szomorú kis iskola volt az a mienk, ahol én a betővetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy 
a mese mondja. … Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó 
jókedvemben. Az ám, azóta nagyon sok esztendı megette egymást, de a tenyerem tán még ma 
is csupa seb a padfaragástól. 
 
Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt két-két jó 
pajtás, s addig fúrt-faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, 
másikon a másik. Biz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért 
mégis pingáltunk mink akkora f betőket, hogy alig fértek a palatáblára… 
 
Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék 
ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, mikor már a tanító úr elıtt állt a jövevény. 
Mezítlábas, vékonydongájú, sápadt fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. 
 
– Mi kéne, ha vóna, öcsikém? – kérdezte a tanító úr. 
– Iskolába szeretnék járni – suttogta félénken a gyerek. 
– Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? 
– Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. 
– Kicsoda az a rokon? 
– Öreg Bános pék. 
Öreg Bános pék volt a legágrólszakadtabb ember a falunkban, belıle őzött tréfát minden 
pajkos siheder. 
– Hát neked mi a neved? 
– Három Matyi. 
Mesében se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette a 
nagy kerek pápaszemét, úgy vette szemügyre szegény Három Matyit. 
– Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam, hát még háromnak! Hol adjak én most egyszerre három 
embernek helyet az iskolában? 
Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk: 
– Ide nem ül! Ide nem fér! Csináljon magának padot! 
Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konya kalapját. 
– Tudod mit, fiam – mondta a tanító úr. – Telepedjél meg a kuckóban. Ott lesz csak a jó világ 
a télen. 
Nagy boglyakemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a Három Matyi tanyája. Sose 
volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világéletemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a 
mi Matyinknál. 
Jókedvünket rajta tölthettük: soha annak szavát nem vehettük. 
 
 
Megjegyzés a tanár számára: 
A kiemelt közlésekre érdemes erısebb hangsúlyt tenni, és külön is visszatérni rájuk a 
felolvasást követıen, hiszen ezekhez kapcsolódik a következı munkafázis feladatlapja.  
 
 


