
A2 

Történet a régi időkből  

 

Egy szegényebb városkában, Kiskőrösön  lakott egy kis család. Az anyuka, akit 

Rozáliának hívtak, egy jobb életről álmodozott, családjáért sokat aggódott, de főleg kisfia 

jövője nyugtalanította. Tudta, hogy a 7 éves  fiúcska, Péter nem járhat majd iskolába, mert nem 

tudnák kifizetni az iskoláztatást. Az édesanya mosónőként dolgozott egy kis fogadóban, az 

édesapa pedig, akit Sándornak hívtak, a szőlőbe járt kötözni Mátyásékhoz.  

Péter nagyon szerette a verseket, a népmeséket és az elbeszéléseket. Nagyapját gyakran 

kérte, hogy szavalja el Petőfi „Itt van az ősz, itt van újra” című versét, mert azt hallgatta a 

legszívesebben. Kedvenc versszaka ez volt: 

„Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét.” 

  Nem messze a házuktól volt egy dombtető, ahova a kisfiú és a nagypapa is gyakran 

ellátogatott. Ott jutott mindig eszébe kedvenc verse. Pétert, ha valami bántotta, szomorkodott, 

vagy ha nagyon boldog volt, a dombtetőről eléje táruló látvány, a sok fa és a friss levegő mindig 

jobb kedvre derítette, örömét fokozta. Innen jól látta az iskola épületét is, és azt is, hogy ősszel 

a nagyobb gyerekek ide tartanak, táskával a kezükben.  

Egy nap a kisgyerek barátai, akik vagyonosabb családokban születtek, a táskáikat 

mutogatták neki, amiben majd a tankönyveiket viszik az iskolába. Amikor hazaért, rögtön 

megkérdezte édesanyját, hogy hol van az ő iskolatáskája, hiszen holnap kezdődik az iskola, 

amire már régóta várt. Az édesanya nem tudta, hogy sírjon- e vagy nevessen. Nem volt pénzük, 

ezért elkeserítette, hogy a fia nem mehet iskolába, de örült annak, hogy szeretne tanulni, és 

tudja, mi a dolga egy 7 éves fiúcskának.  Az anyuka csak hallgatott… 

Másnap a nagypapa elhívta egyik  gyermekkori barátját ebédre. Péternek semmi kedve 

sem volt megismerkedni György bácsival. Nagyon bántotta, hogy nem mehet iskolába, mint a 

többiek. Gondolta, biztos ma tanulják Petőfi Sándor életét és verseit. 

Bánatában elhatározta, hogy elmegy a dombtetőre. György bácsi felfigyelt a szomorú 

kisfiúra, és titokban követte. Péter szavalni kezdte kedvenc versszakát: 
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„Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét.” 

György bácsi pedig folytatta a verset: 

„Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya.” 

Leültek a domboldalra kicsit beszélgetni. György bácsi megkérdezte tőle, hogy 

szeretne-e iskolába járni. Péter minden vágya ez volt, és persze hogy igennel felelt. György 

bácsi mesélt neki magáról, és elmondta, hogy ő előbb magyartanár volt  a Kiskőrösi Általános 

Iskolában. 

Péter este alig tudott elaludni, nagyon boldog volt, hogy megismerkedett György 

bácsival, aki mesélhet neki majd az iskoláról.  

Kora reggel nagy meglepetésre ébredt az egész család:  

- Jó reggelt, álomszuszék, hasadra süt a nap! Péter, gyere gyorsan, elkésel az iskolából! - 

hallatszott György bácsi határozott, de barátságos hangja. 

Péter nagy boldogan szaladt ki, és látta György bácsit iskolatáskával és egy vajaskiflivel a 

kezében. György bácsi átadta neki a táskát, és nem engedte el még reggeli nélkül sem. Aztán 

így szólt a családhoz: 

- Péter egy nagyon okos kisfiú, látszik rajta, hogy szomjazik a tudásra, kár lenne, ha nem 

fejleszthetné magát, ha nem tanulhatna. Szívesen segítek, hogy iskolába járhasson. 

Rozália könnyei hulltak a boldogságtól. A fiú is repesett örömében, és azonnal indult. Nagyon 

jó diák lett, minden tanár dicsérte őt, szívesen tanult és szavalt verseket a magyarórákon. 

Tanárainak nagyon tetszett Péternek az a tulajdonsága, hogy ami tudás benne rejlett, nem is félt 

kimondani. Mindig Petőfi volt a példaképe. 

Az egész család örökre hálás maradt György bácsinak.   

Teltek, múltak az évek, Péter befejezte az egyetemet Budapesten, ahol családot is alapított. 

Azonban még idősebb korában is gyakran hazalátogatott, és olyankor mindig elment arra a régi 

dombtetőre. Ott írta meg első versét is Gyermekkorom emléke címmel, amely így szól: 
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„Felmegyek a dombtetőre, 

onnan nézek le a völgyre, 

látom papa s  mama házát, 

kiskorom szép álmát. 

Fent állok most a dombtetőn, 

a sok emlék szemem előtt... 

Sajnos az az idő már elmúlt, 

papa s mama régen elhunyt.” 

 


