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Hát bizony elérkeztünk a tanévkezdéshez. Akik már tudják, mit je-
lent az iskola, bizonyára vegyes érzelmekkel várják a hétfőt. Nem esik jól 
a korán kelés, a minden napra kirótt feladat teljesítése, a tanulás, a házi 
feladat. De gondolom, azért van várnivaló is a tanévkezdésben. Csak jó 
találkozni az osztálytársakkal, kézbe venni, átlapozni a tankönyveket, 
mennyi újdonságot, érdekes tudnivalót rejtegetnek. Milyen újdonságok 
várnak az osztályban, vagy milyen az új osztály, van-e változás az iskolá-
ban? – mind megannyi kérdés, amelyre hétfőn és az azt követő napokban 
választ kaptok. Tehát van jó is az iskolakezdésben, igyekezzetek azt észre-
venni, és örvendeni neki!

Meséinkkel eljutottunk az 1848-as szabadságharchoz. Mai történe-
tünk nem a nagy, sorsdöntő, az egész nemzet életét befolyásoló csatáról 
szól. Két falu egymás mellett békében élő, különböző nemzetiségű lako-
sainak szembekerülése talán számukra is érthetetlen. Miért az ellensé-
geskedés, amikor mindig megvoltak békében? És ha már a bizalmatlan-
ság befészkelte magát az emberek fejébe, hogyan lehet békét teremteni? 
Fegyverrel?

Bizony, a felnőttek nagynak tűnő vagy szándékosan felnagyított, esetleg 
eltorzított gondját a gyerekek egészen könnyen és egyszerűen meg tudják 
oldani: szeretettel. Így történik ez Móra Ferenc meséjében is. A politikusok is 
levonhatnák belőle az okos következtetést. 

Jó tanévkezdést kíván az Aranyalma minden olvasójának, és várja a 
vakációról szóló beszámolóitokat, rajzaitokat

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Motpan Dan, Homoródújfalu

Szatmári Júlia, 4 éves, Csíkszereda

Se szeri, se száma annak a sok szép 
könyvnek, amit a magyar szabadság-
harcról írtak. Hát még a megíratlan 
történet mennyi, amit csak egyes vidé-
kek szájhagyománya őrzött meg! Erdő 
az, nem berek, tenger az, nem patak, 
vagy legalább az lehetett, míg újabb 
zord idők el nem temették a negyven-
nyolcat meg a negyvenkilencet.

Ezek közül a megíratlan hagyo-
mányok közül való a csókai csata is. 
Akkor hallottam, mikor még kerek 
volt a magyar világ. Aki mesélte, Far-
kas Szilárd, az én regényembe is bele-
mentett csókai papom, már meghalt. 
De Krsztpogocsin Vládó szerb nem-
zetbeli szegény ember, aki meghite-
lesítette a történetet, még él, s tanú 
rá, hogy akármilyen hihetetlennek 
hangzik, így volt, ahogy következik.

A csókai csata különben törté-
netnek olyan kicsike, amilyen kicsi-
ke falunak Csóka.

Odaát Torontálban, a Tisza men-
tén gubbaszt ez a jámbor kis falu, ami-
nek úgy tudom, a nagy változásokban 
sem változott meg a neve. Csöndes, 
békességes magyarok lakták negyven-
nyolcban. Jó macskaugrás hozzá egy 
másik kis falu: Szanád. Azt meg csön-
des, békességes szerbek lakták.

Csókai magyaroknak, szanádi 
szerbeknek soha világéletükben 
semmi bajuk nem volt egymással. A 
szanádi asszonyok a csókai Tiszára 
jártak le vízért, a csókai gyerekek pedig 
a szanádi füzesbe jártak át szedrezni. 
S mikor a fiatal magyar szabadságnak 
ellensége támadt, a járásbeli emberek 
mind a két faluból elmentek az egy 
hazát szolgálni. Akik meg otthon ma-
radtak, azok szántogattak-vetegettek 
szép békességben, s amikor pihenőre 
tértek, igaz szívvel könyörögtek az Is-
tenhez, hogy minél előbb vezéreljen 
haza mindenkit a maga tűzhelyéhez.

Mire azonban kalászok aranyát 
lengette a szél a búzamezőkön, nem 
volt, aki learassa őket. Az emberek-
nek eszükbe se jutott a földanya, aki 
kenyérrel fizeti meg a sebeket, ami-
ket gyermekei ekével hasítanak rajta. 
Piacon, utcasarkon karéjba verődtek 
az emberek, s lángolt a szemük, égett 
az arcuk a haragtól.

– A rácok az ellenséghez álltak! 
– rázták az öklüket a csókai magya-
rok. – Mink vagyunk itthon, s ők 
akarnak kiirtani bennünket!

– Az ám, ha hagynánk magunkat!
– Cudar világ lesz – súgták-búg-

ták a szanádi szerbek. – A magya-

rok földönfutókká akarnak tenni 
bennünket.

– Az ám, ha hagynánk magunkat!
A szanádi asszonyok nem jártak 

többé vízért a csókai Tiszára, pedig 
nagyon forró volt a nyár. S a csókai 
gyerekek nem mentek többé szed-
rezni a szanádi füzesbe, pedig a sze-
der sohase volt olyan nagyszemű, 
mint azon a nyáron.

Mire a pitypalattyok legszebben 
szóltak a ringó vetésben, Csókán is, 
Szanádon is leszedték az emberek a 
padlásablakból a kaszát, ki is fenték 
élesre, de nem búzát aratni, hanem 
embert kaszálni.

Verőfényes áldott nyári délután 
volt, mikor a két falu megindult 
egymás ellen.

– Hát a kis bicebócától el se bú-
csúzik kelmed? – törülgette köny-
nyét a csókai bíróné, mikor az ura 
az oldalára kötözgette az isten tud-
ja, hol szerzett rozsdás kardot.

A kis bicebóca Mariska volt, virág-
szemű kislányuk a csókai bíróéknak, 
s búcsúzott volna is tőle az apja, de 
Mariskának egyszerre nyoma veszett.

Százan százegyfelé szaladtak keres-
ni, elszéledt az egész falu, de nem lel-
ték se hírét, se hamvát. Öreg este lett, 
mire megint összeverődtek a népek, s 
akkorra beesteledett a csatának is.

– Bizonyosan a rácok kezére ke-
rült! – hörögte kétségbeesetten a bíró.

– Hanem most már az Isten le-
gyen neki irgalmas!

De hát a szanádiaknak sem volt 
álmuk azon az éjszakán. Mert az ő 
bírójuk Milicája is elveszett éppen 
a hadba indulás előtt. Ég nyelte-e, 
föld nyelte-e, nem találták sehol, 
pedig mindent tűvé tettek érte.

– Biztos, hogy a csókai magya-
rok csalták el, forduljon el tőlük a 
csillagos ég! – törülgette verejtékes 
homlokát az apa. S egész éjszaka 
talpon állva leste, lehet-e már in-
dulni a kegyetlen hadba.

Harmathullajtó hajnalhasadásra 
már mind a két falu odakint volt a 
mezőkön. Még a kutyák se marad-
tak otthon. Ott sündörögtek a gaz-
dáik körül, s meg sem tudták érteni, 
miért kapnak annyi rúgást.

A piros hajnalsugarak vidáman 
táncoltak az éles kaszákon, a náda-
sokban kelepelő gólyák barátságosan 
kívánták egymásnak kedves egészsé-
gére az éjszakai nyugodalmat, s haj-
nali pirosság, gólyakelepelés, pitypa-
lattyszó mind ezt mondta:

– Emberek, szeressétek egy-
mást, mint ahogy a Teremtő mind-
nyájatokat szeret.

Az embereken azonban nem fo-
gott a hajnal szava. Kemény léptek-
kel marsoltak előre, s összehúzott 
szemöldökkel lesték, feketéllik-e 
már előttük az ellenség.

Éppen a határdomb tövében ér-
tek össze. Nem is ők, hanem a csó-
kai meg a szanádi kutyák. S mikor 
az emberek már lekapták vállukról 
a kaszát, a szanádi bíró szűrébe is 
belekapott a Bodri kutya, a csókai 
bíró nadrágját is megrántotta a Ti-
sza kutya.

– Hamm, hamm, hammar, 
hamm, hamm, hammar! – biztat-
ták előre a gazdáikat.

A két haragos ember odalépke-
dett az árokpartra, s hirtelen visz-
szahökkent mind a kettő. Az árok 
fenekén, a lapulevelek alatt ott aludt 
édesen Marika meg Milica. A nagy 
hadi készülődésben elbódorogtak 
hazulról, aztán összetalálkoztak, és 
eltévedtek a vetések közt.

Ahol az este rájuk borult, el is 
aludtak, egymásra borulva, mint az 
oltáron az írott angyalok. Marika 
szanádi búzavirágokat szorongatott 
a csöpp tenyerében, Milica fekete ha-
jában csókai pipacsok piroslottak. S 
mind a kettőnek maszatos arcocská-
ján harmatgyöngyök ragyogtak, ami-
ket a tiszta kék ég hullajtott rájuk.

A két apa szét akarta rángatni az 
alvó gyerekeket. Mind a kettő felnyi-
totta a szemét, s még összébb bújtak 
álmosan hunyorgó pillákkal.

Marika szólalt meg előbb. Elfin-
torította a bimbószáját, és rámuta-
tott az apja kardjára:

– Ejnye, de csúnya nagy bicskája 
van édesapámnak, ugyan tessék el-
hajítani!

És a csókai bíró elhajította a 
rozsdás kardot.

– Ejnye, édesapám – utánozta 
Milica is a pajtását –, minek hor-
dozza a vállán azt a nagy botot?

Erre a szanádi bíró is elhajította 
az öreg mordályt, és helyette Mari-
kát kapta az ölébe. A csókai bíró meg 
Milicát ölelte magához, s egymás kezét 
fogva állt a két vezér a két sereg közé.

De lett is erre olyan örömriadal, 
hogy a szanádi varjak mind a csókai 
határba repültek tőle, a csókai csókák 
meg a szanádiba.

Ilyen szép csata volt a csókai 
csata.

Móra Ferenc

A Csókai csata

Weöres Sándor

Kezdődik
az iskola

Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.

Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom.

Tíz percben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom.

Zsemlye és vajas kenyér,
rontom-bontom,
morzsát szedhet az egér,
csak aszondom.

Énekóra, la-la-la,
rontom-bontom,
reng a terem ablaka,
csak aszondom.

Tornaóra egy-kettő,
rontom-bontom,
leszakad a háztető,
csak aszondom.

Kintről benéz egy szamár,
rontom-bontom,
iskolába sose jár,
csak aszondom.

Gyárfás Endre

Írogató 
Kisbetűk és nagybetűk 

álljatok a sorba! 
Ne ugráljon senki, mint 

ugri-bugri bolha! 
  

Mondat élén hadnagyok: 
a nagybetűk állnak. 
Ők vezetik a kicsiny 

betűkatonákat.

Szalai Borbála

Legyen öröm
a tanulás!

Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.

Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.

Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek…

Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!

Gazdag Erzsi

Ákombákom
hadsereg

Ákombákom, de bánom,
táncol az én írásom.
Nézd az i hogy imbolyog!
f betűm is tántorog.
Forog a g, penderül.
Az e mindjárt elterül.
De ostoba hadsereg
ez a betűrengeteg!
Parancsomat megveti,
nyelvét rám öltögeti.
Ákombákom hadsereg,
elbánok én teveled!


