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Ezen a héten folytatjuk Móra Ferencnek Damjanichról és az öreg vak 
koldusról szóló meséjét.

A történelem szemlélése mellett pillantsunk bele a naptárba is, hi-
szen tegnap Máté napja volt. Máté apostol neve a héber Matthai szóból 
származik, ami azt jelenti: Jahve ajándéka. Máté apostol eredeti foglal-
kozása vámszedő volt. Amikor Kafarnaumban, szülőhelyén találkozott 
Jézussal, felhagyott addigi munkájával, és beállt a tanítványok közé. 
Jézus halála után Etiópiában hirdette az örömhírt. Amikor azt kérték 
tőle, hogy tagadja meg hitét, nem tette, inkább a kínhalált választotta.

Máté apostol megírta Jézus életének történetét születésétől feltáma-
dásáig, Evangéliuma görög nyelven terjedt el, de a tudósok közül sokan 
úgy tartják, hogy eredetileg arámi nyelven íródott, a görög változat már 
fordítás.

Máté az Evangélium megírásával be szerette volna bizonyítani, hogy 
Jézus az ószövetségi próféták által meg jövendölt szabadító királya, a 
Messiás. Meg akarta mutatni, hogy bár Jézus nem földi birodalmat ho-
zott számukra, hanem másfajta hatalommal rendelkezett, a halál feletti 
győzelmet, az örök életet biztosítja számukra.

Erdélyben régen Máté napján kezdték az őszi búza vetését. A gazda 
tiszta ruhába öltözött, a gabona magvakat szentelt vízzel hintette be, és 
szótlanul ment ki a határba. Amikor befejezte a vetést, az utolsó mag-
vakat jó magasra dobta, hogy következő évben a gabonaszálak is olyan 
magasra nőjenek és jó termést hozzanak.
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Folytatás

A vak ember szomorúan 
mosolygott, kivette a szá-
jából a furulyát, és előre-

nyújtott kézzel megállott Damja-
nich előtt.

– Szegény koldus vagyok – 
kezdte halk, fájdalmas hangon, 
mire a tábornok egy ezüstpénzt 
dobott a tenyerébe.

– Isten megáldja kendet!
Az öreg Csiha fakó orcája tűz-

be borult. Szétnyitotta a tenyerét, 
s ujjai közül az ezüstpénz csengve 
hullott a köpenyre. De most már 
a koldus hangja is úgy csengett, 
mint az ezüst:

– Nem alamizsnáért panasz-
kodtam, uram. Azért fáj a sze-
génységem, hogy én semmit sem 
adhatok a hazámnak. Legalább 
tábornok úrnak szeretnék valami 
emléket adni. Fogadja el tőlem a 
kutyámat. A Guruj kutyát.

Az emberek kacagtak, a Guruj 

kutya neve hallatára gyanakodva 
hegyezte a fülét, Damjanich maga 
is elmosolyodott:

– Jó ember, mit csinálna maga 
a kutyája nélkül? Én meg mit csi-
nálnék vele a háborúban?

– Ő a legnagyobb kincsem. 
Jó szívvel adtam volna. Egyebem 
sincs – motyogta zavarodottan 
Csiha, s kibotorkált az emberek 
közül. A Guruj kutya nem sér-
tődött meg a visszautasításra, in-
kább örült neki. Víg csaholással 
ugrándozta körül a gazdáját.

A tábornok pedig fölkelt, és 
körüljárta pihenő hadát. Ahogy 
kerül-fordul egyet, megint előtte 
áll a vak koldus.

– Tábornok úr – mondta resz-

kető hangon –, legalább a boto-
mat fogadja el. Nagyon szép bot. 
Farkasfej van a végire faragva.

Azzal odanyújtotta a farkas-
fejes botot, amit Damjanich sze-
líden hárított el magától:

– Nem fogadhatom el, jó öreg. 
Mire támaszkodnék azután, szegény 
világtalan? Nekem lesz mire támasz-
kodnom, míg élek: jó kardom.

Ráütött kardjára, s a kardcsör-
renésre a vak ember ijedten rez-
zent össze.

– Pedig oly szép farkasfej. Ér-
zem a kezemmel, milyen szép lehet 
– botorkált odább szomorúan.

Hanem azért harmadszor is 
csak visszajött. Most már szinte 
sírva könyörgött:

– Tábornok úr, legalább a fu-
rulyámat fogadja el! Valódi kőris-
fa. Csontnyaka van neki. A vége 
egy kicsit meg van hasadva, de ha 
összeszorítja az ember a kezével, 
nagyon szépen szól.

Abban a percben megdördült 
Bicske felől az ágyú. Damjanich 
kigyulladt arccal pattant a lová-
ra. A furulyát siettében a dolmá-
nya alá dugta, éppen a szíve fölé. 
S egy-két perc múlva már Bicske 
felé robogott a serege élén. Vak 
Csiha boldogságtól ragyogó arc-
cal integetett utána:

– Adjon neki szerencsét a ma-
gyarok Istene!

Adott is.
A bicskei csatában az ellenség 

első golyója Damjanich tábor-
nokot találta. A csaták hőse hát-
razökkent a nyeregben. A másik 
percben már kirántott karddal 
vágtatott előre.

– Nincs baj, fiúk! – nyugtat-
ta meg elsápadt tisztjeit. – Csak 
megütött az az ostoba golyó, 
de egyéb kárt nem csinálhatott. 
Megakadt valamiben.

Egy óra múlva vége volt a bics-
kei csatának. Az osztrák fűbe hara-
pott, vagy elinalt, mint a nyúl. A 
vörössapkások kergették őket a tá-
bori tüzek világánál egy darabon.

Maga Damjanich fáradtan he-
veredett le a tűz mellé. Ahogy ott 
könyököl, érzi, hogy valami töri 
az oldalát.

– Ugyan mi lehet ez? – gombol-
ta ki nagy kíváncsian a dolmányát.

Vak Csiha furulyája volt. Csont-
nyaka széttörve, benne a megakadt 
golyó. Az mentette meg aznap a ha-
dak oroszlánjának életét.

Móra Ferenc

A furulya

Kertem alján
lombot ontva
vén akácfa vetkezik,
ablakomba
búcsút mondva
nyújtogatja ágkezit.

Ha szükellő
őszi szellő
simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben
sírja vissza szép nyarát.

Puszta ágad
bármi bágyadt,
bármi búsan bólogat,
vén akácom,
e világon
nincsen nálad boldogabb!

Viharával,
nyomorával,
átaluszod a telet –
új virággal,
lombos ággal
kelteget a kikelet.

Hárs Ernő

Vége  
a vakációnak
Kopog már a barna dió,

véget ért a vakáció.

Vidám ruhák, fénylő szemek,
gyülekező gyereksereg.

Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.

Villanydrótjuk iskolapad,
kedvük alatt majd leszakad.

Fiú, leány cseveg, csipog,
csupa emlék, csupa titok.

Patak vize, erdő zöldje
zsong szavukkal körbe-körbe.

Hozzá annyi napfény vakít,
elég lesz az új tavaszig,

hogy se szél, se fagyos utak
ne lopják el mosolyukat,

s mindegyikük bátran szálljon
át a betű-óceánon.

Móra Ferenc

Kertem alján

Kovács András Ferenc

Csekefalva

Páskándi Géza

Nyírfalomb
Nyírfalomb, nyírfalomb,
gyönyörű irgalom.
Megőriz szelídnek
csendőrző szelindek.

Kecskesom, kecskesom,
vár-romon csend oson.
Naspolya, naspolya,
borjúnyelv ráspolya.

Fenyőfák – fegyelem.
Suhogó kegyelem.
Nyírfalomb, nyírfalomb,
jövendő irgalom.

Weöres Sándor

Szüret után
Legények:
Kürtös pogácsa, füstölt szalonna 
Itt van rakásra, díszlik halomba.

 Lányok:
Minden kopasznak jut hajnövesztő,
Minden ravasznak egy nyírfavessző.

Legények:
Minden leánynak füstös kemence,
Minden legénynek tág-öblü pince.

Lányok: 
Minden leánynak szép rózsa, szekfű,
Minden legénynek hátára seprű.

Csekefalva mindkét tornya
kicsit igen ferde:
tántorogván cselekedett,
aki kitervelte...
Szászrégeni szemmértékkel
kalapálta földbe – 

hanem elébb jobbik eszét
kulacsába ölte...
Csekefalva, mert egy csiccsent
bolondban megbíza – 
Székelyhonban hírösöbb, mint
Bologna meg Pisa!

Lászlóffy Aladár

Egy szekér meg 
egy szekér

Íme itt van ez a kép,
ismerős és mégis szép:
faluvégen kis patak
kanyarog a kert alatt,
fenn a hídon mendegél
egy szekér meg egy szekér,
völgy felett a hegy pipál,
csendes délutáni táj.
Láttam én már annyi tájat, 
amennyit csak ember láthat:
mindig visszasüt a nap,
máskor épp eső szakad,
mindenütt a csendes fák,
nénikék és bácsikák,
s rendszerint a kert felett
madarak és verebek,
szénaillat s almaszag,
csordogál a sok patak,
s minden hídon mendegél
egy szekér meg egy szekér.


