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Az 1848–49-es szabadságharc egyik legkiválóbb tábornoka volt a 
szerb nemzetiségű Damjanich János. Róla olvashattok egy történetet mai 
Aranyalmánkban. A szabadságharcban sokszor vitte győzelemre csapa-
tát, gyakran reménytelen helyzetből is meg tudta fordítani a csatát.

Apja a császári hadseregben volt katonatiszt. Ő is a katonapályát 
választotta. Sorsában akkor állt be fordulat, amikor összeveszett felette-
sével: Haynau altábornagy a magyarokat és Kossuthot szidalmazta, ezt 
pedig Damjanich nem állta meg szó nélkül. Büntetésből Itáliába vezé-
nyelték, de visszakérte magát Magyarországra.

A honvédekhez való csatlakozása után – tehetségének köszönhető-
en – gyorsan halad a katonai ranglétrán. Még hadügyminiszterré is 
kinevezték, de mivel eltörte a lábát, nem tudta teljesíteni szolgálatát. Az 
aradi vár főfelügyelője, majd várparancsnoka volt, tehát annak a várnak 
a kapitánya, ahol a fegyverletétel után a vértanúk közt őt is kivégezték. 

Valószínű, hogy ezekben a napokban mindnyájatokat a tanévkezdés 
foglalkoztatja. Az elsősök élik át a legnagyobb élményt, az óvoda után 
komoly feladatok, ugyanakkor sok-sok felfedezés, újdonság vár rájuk. Ezért 
is ajánljuk nekik mai verseinket. Szintén a tanévkezdésről szól egyik olva-
sónk, Szatmári Anna verse is: hátha másokat is versírásra ösztönöz.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bíró Botond, 11 éves, Csíkszereda

Benedek Emese Éva, II. osztályos, Gyergyóditró

Tápiószele ma sem valami 
nagy faluja Pest megyének, 
a szabadságharc idején pe-

dig még kisebb volt. Nem a háza 
volt kevesebb, hanem a népe. Aki 
magabíró ember volt, az beállt hon-
védnak. Asszonyokon, gyerekeken, 
öregembereken kívül senki se maradt 
otthon a bogárhátú házacskákban. 

Annál nagyobb volt az ijedtség, 
mikor egy reggel azzal szaladtak haza 
a kanászgyerekek a mezőről:

– Jön az ellenség! A vezérüknek 
rettentő nagy szakálla van. Úgy lo-
bog a szélben, mint a zászló.

Az asszonyok jajveszékelve tör-
delték a kezüket, s bizonyára már a 
jajgatásukkal elijesztik az ellenséget, 
ha az öreg bíró rájuk nem parancsol:

– Nem ürgeöntés lészen itt most, 
asszonyok, hanem harc, háború. Ki-
ki vaslapátot, sulykot fogjon a ke-
zébe, avval köszöntse a kisajtóban a 
németet.

Maga az öreg bíró is leakasztotta 
a szögrül a kaszát, s kegyetlen harag-
gal vagdosta vele az orgonabokrokat, 
mikor egyszer csak megharsant a 
trombita a faluvégen.

– Uccu, mákos! – rikkantotta 
el magát a bíró. – Hiszen ezek a 
mieink!

Nem németek voltak azok, ha-
nem a Damjanich vörössapkásai. 
Lobogó szakállú vezérük maga 

Damjanich tábornok. Útban vol-
tak Bicske felé. Oda várták vacso-
rára az osztrákot, s ugyan igyekez-
tek, hogy le ne maradjanak a nagy 
dínomdánomról, ahol acélgom-
bócokkal, karddal muzsikálnak. 
Azaz csak igyekeztek volna, ha a 
szeleiek útjukat nem állják. De 
útjukat állták ám tyúkkal, kalács-
csal. A Templom tér zöld pázsitján 
terítettek nekik. Ott telepedett le 
maga a tábornok is egy fölfordí-
tott hordón, valami kőszentnek a 
lábánál. Ott fogadta a szeleieket, 
akik mindenféle ügyes-bajos dol-
gokban járultak eléje. A szelei bíró 
például arra kért engedelmet Dam-
janichtól, hogy odaadhassa az apai 
örökségét az osztráknak.

– Micsoda kelmednek az apai 
öröksége? – nézett nagyot Damja-
nich a különös kérésre.

– Német Andrásnak hívnak. De 
én mától fogva Magyar Andrásnak 
szeretném magamat hívatni.

Damjanich jót nevetett a furcsa 
ötleten, s odafordult egy öregasz-
szonyhoz, aki már rég ott ácsorgott 
körülötte:

– Mi járatban van, szülém?
Az meg nem egyebet kívánt, 

mint hogy közelről megnézhet-
né: igaz-e az, hogy a Damjanich 
köpenyét rostává lyuggatták már a 
golyók?

– Biz igaz, lelkem – mosoly-
gott a tábornok, s poros, kerek 
köpenyét szétterítette a földön. 
Csakugyan több volt azon a lyuk, 
mint a posztó.

Nem telt bele félóra, vagyont 
ért az a rossz köpönyeg. Teleszór-
ták a szelei asszonyok nyakba 
való gyönggyel, ezüst fülbeva-
lókkal, aranygyűrűkkel. Kinek 
mi drágasága volt, mind oda-
hányta rakásra.

– A hazának adjuk, fegyverre, 
katonára!

Az öregemberek ritkaságképpen 
tartogatott ezüsthúszasokat, a gye-
rekek krajcárkákat dobáltak a kö-
penyegre.

– Van már hadi kincstárunk 
is – mosolygott a tábornok, s érez-
te, hogy könnybe lábad a szeme. S 
bizony még sírva fakad a háborúk 
kemény hőse, ha egyszerre meg nem 
nevetteti valami.

Öreg vak koldus botorkált hoz-
zája a templom sarka felől. Egyik ke-
zében bot, avval tapogatta az utat. A 
szájában furulya, azt sikoltoztatta a 
másik kezével. Rongyos szűre sarkát 
egy lompos kutya ráncigálta előre, 
belekapaszkodva a fogával.

– Nini, az öreg Csiha be akar áll-
ni vörössapkásnak! – mondogatták 
a falubeliek.

(Folytatjuk)

Móra Ferenc

A furulya

Iványi Mária

Kati iskolába 
megy

Kicsi cipő, nagy cipő
Egymás mellett koppan
Találd ki csak, ha tudod
Melyik siet jobban.

Kis cipőbe Kati jár
Anyuka a nagyban
Hát ez a hely kire vár
Az iskolapadban?

Nem másra, mint Katira
S hogyha figyelsz jobban
Hallod, hogy a kis cipő
Szaporábban koppan.

Nagyon siet Katika
Alig-alig várja
Betűország kapuját
Hogy sarkig kitárja.

Mesét ígér az új könyv
Sok-sok színes képpel
Nem csoda, hogy Katika
Ilyen fürgén lépdel.

De jó lenne…
De jó lenne erdőt járni,
Harmat felszállását várni,
Sátrat verni, tüzet rakni,
Az iskolát otthon hagyni.
Bizony: otthon hagyni,
De jó lenne…

Fára másznánk, kergetőznénk,
Kakukktojást keresgélnénk,
Hírül adnánk teli szájjal,
Mit is kentünk be mi hájjal.
Úgy ám: hájjal,
De jó lenne…

Látnánk pockot, mókust, rigót,
Rókát meg egy vízipókot,
Pillangókat hajkurászni,
Lehetne a legjobb házi.
Ez már igen: házi,
De jó lenne…

Én most mégis verset írok,
Szótagokat számolgatok,
Rímet, ritmust mérlegelek,
Hátha egy jelest nyerhetek.
Még egy jelest,
De jó lenne…

Szatmári Anna 
IV. osztályos, Csíkszereda

„Reggel rám köszönt a fecske:
Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: „Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,

Létay Lajos

Reggel rám köszönt
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!”

Szabó Ildikó

Elsős leszek
Tavaly lettem hatéves,
Ez a hetedik,
Iskolás leszek, mire
Ez is letelik.

Mit fogok ott csinálni,
Előre tudom,
Aranyos kis mackómat
Táskámba dugom.

Hogyha anyu hiányzik,
Megsimogatom,
Gombszemében eltűnik
Minden bánatom.

És, ha ott van, el nem hagy
a jó szerencsém,
Megsúgja ha nem tudnám
Néha a leckém.

Az iskolát kijárja
Velem majd ő is,
És remélem emlékszik
Rám, ha felnőtt is…!

Gyurkovics Tibor

Iskolanyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?

A takács a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.

Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ő-k, az ű-k,
mint a fényes köszörűk.

Itt kezdte a hóember,
jaj de szép a december!

Itt sütötte meg a pék
a legelső kenyerét,
itt tanulta meg a csősz,
mikor sárgul meg az ősz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
á-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!


