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Meséinkkel nem érkeztünk még el az 1848–49-es szabadságharc leveréséig, 
tartogatok még érdekes és tanulságos történeteket ebből az időből. A mai nap 
azonban mégis azokra kell emlékeznünk, akik életükkel fizettek azért, hogy 
hűek maradtak esküjükhöz, és mindennél drágábbnak tartották a haza, a nép 
szabadságát. Igen, a tizenhárom aradi vértanúról van szó, akiket 1849-ben 
október 6-án, tehát ezen a napon végeztek ki. 

A szabadságharc kezdetén mindannyian aktív vagy kilépett császári tisztek 
voltak, akik azonban legfontosabbnak a nemzet szabadságát tekintették, és 
elkötelezték magukat a forradalom oldalán. Amikor azonban a magyar sereg 
Világos közelében az orosz csapatoknak letette a fegyvert, tulajdonképpen nem 
a Habsburgok előtt ismerték el a szabadságharc elbukását. A fegyverletétel 
üzenete az volt, hogy a két nagyhatalom – a császári Ausztria és Oroszország 
– egyesített fegyveres erőivel szemben nem lehet folytatni a harcot. Ez pedig 
igen sértette a császári oldalt, ezért is ítélték a tábornokokat – négy kivételével – 
kötél általi halálra. 

Íme a tizenhárom aradi vértanú neve: Lázár Vilmos , Gróf Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Lovag Poeltenberg Ernő, Török Ig-
nác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey Károly.

Bár általában a tizenhárom aradi vértanúra emlékezünk, de nem szabad 
elfelejteni, hogy ugyanezen a napon végezték ki Budapesten az első felelős ma-
gyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. 

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három 
honvédtisztet végeztek ki: Ormai Norbertet, Kazinczy Lajost és Ludwig 
Haukot, Bem tábornok hadsegédét. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Puskás Réka, IV. osztályos, Csíkszereda

Benedek Emese Éva, III. osztályos, Gyergyóditró

(Folytatás)

Jó félórányit ballagott, mikor 
egyszer csak nagy por keveredik 
az országúton.
– Nini, tán itt a Haynau? – 

húzódott félre az árokba Gergely 
apó a rajjal.

Hát nem a Haynau volt, csak 
a szele. Hat vasas német fogta 
körül a lekonyult orrú kiskun 
legényeket, s hajtotta őket fütyö-
részve. Valami pléhgalléros tiszt 
patallérozott előttük, aki elne-
vette magát, mikor a méhes öreg-
embert meglátta az árokparton. 
Hátra is fordult a bajtársaihoz, 
mondott is nekik valamit, amire 
azok is elnevették magukat.

Bánhidy Gergely nem hal-
lotta, mit mondott a német. Ha 
hallotta volna, se lett volna tőle 
okosabb, mert egy szót se értett 
madárnyelven. De azt megértette, 
hogy őrajta mulatnak, s ettől egy-
szerre lángot vetett a képe. Kiug-
rott az árokból, és elkáromkodta 
magát:

– Az erre-arráját annak a 
krumplis nudlin hízott kereszt-
apátoknak, hát hogy mertek tik 
engem kinevetni?! – S azzal úgy 
vágta a méhkast a pléhnyakú fejé-

hez, hogy az alól egyszerre kisza-
ladt a föld.

A német először az arcába ka-
pott – mire a kardjához kapott 
volna, akkorra már azzal az öreg 
Bánhidy kommandírozott.

– Csülökre, gyerekek! – ordí-
tott a kiskun legényekre.

A gyerekek követték a jó pél-
dát. A hirtelen kavarodásban 
rávetették magukat a vasasok-
ra, elkapkodták a fegyverüket, 
s összevagdosták mind a hatot, s 
mindjárt el is kaparták őket a 
buckák alá.

– No, most már segítsetek 
összefogni a méheimet – vezé-
nyelte aztán Gergely apó. De hát 
azoknak beszélhetett. Vállra kap-
ták az öreget, s vitték haza dia-
dallal, hogy fölébredt rá álmából 
a Nagy utca. A fél város odagyűlt 
a Bánhidy-kúria elé, s verték a 
nagykaput szörnyű lármával.

Mire azonban megnyílt a 
kapu, s kilépett a ház úrnője 
a nagy lekvárkavaró kanállal, 
akkorra a nemzetes úrnak nyo-
ma veszett. Meglépett, ahogy 
a legények válláról leszabadult. 
Halálra rémült a nagyasszony, s 
csak akkor mosolyodott el, mi-
kor elmondták neki a Bánhidy 

Gergely uram vitézkedése tör-
ténetét.

– Fogjatok be hamar, gyerünk 
a kis tanyára!

Szép piros hajnalon ért ki a 
nagyasszony, s a szép piros haj-
nalban Gergely úr csakugyan ott 
szunyókált a méhesben. Ijedten 
rezzent fel, mikor a vendéget 
meglátta.

– Ejnye – motyogta zava-
rodottan –, már éppen befog-
tam volna a rajt. Éppen csak a 
királynő hibádzott még, mikor 
fölébresztettek.

S Gergely apó úgy, de úgy meg 
volt ijedve, hogy a nagyasszony 
sehogy se tudott haragos képet 
vágni. Nevetve veregette meg az 
öreg hős piros arcát.

– Majd otthon számolunk, 
apókám!

Otthon-e? Mire hazaértek, 
annyi volt az ámbituson hor-
dóban, csöbörben, vödörben a 
méz, hogy alig tudtak tőle be-
férni. A Tarjányiak, Mócárok, 
Harmosok, Makárok minden 
méhe Bánhidyéknak termette a 
mézet azon a nyáron, s a nagyasz-
szonynak nem volt miért számon 
kérni a nemzetes úrtól az elszalaj-
tott rajt.

Móra Ferenc

Méhes Bánhidy

Nemes Nagy Ágnes

A húgom
Haja barna, szeme kék
nincs kint minden foga még.

Selypít is még egy kicsit,
azt mondják rá: csorba csík.

Ha én mondom: csorba csík,
cini-hangon felvisít.

A ruhája burett-ruha,
kék, akár a levendula.

Kék ruhában ül a réten,
gyalogbodza zöld tövében.

Bodza szárát meghúzkodja,
kisebb, mint a gyalogbodza.

Nahát! Hogy ez milyen pici!
Fa alatt ül – ő azt hiszi.

Nemes Nagy Ágnes

Gesztenyefalevél
Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.

Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

Ha az arcom elé tartom,
látom, nagyobb, mint az arcom.

Ha a fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a fejem.

Hogyha eső cseperegne,
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás nappal-éjjel,
óriási tenyerével
befödné a fejemet. 

Dúl-fúl förgeteg,
elvitte a fejemet!
Kobak nélkül
mit sem érek,
kacagnak a
seregélyek,
hiába is hadonászok,
kézzel-lábbal
kalimpálok,
körém gyűlnek
mindahányan,
és gúnyámra
fittyet hányva
gyomruk tömik
degeszre,

szőlőimet
szemtelenül
szemezve!
Így hát búsan
eloldalgok,
ki látott már
ilyen dolgot –
Vajon mitévő
legyek...
Nem látták a
fejemet?
Fejvesztetten
gondolkodni
se lehet!

Beney Zsuzsa

Tíz pici vándor
Tíz pici vándor
trappol az úton,
ki a szobából
be a szobába.

Tíz pici vándor
fürödni indul
cérnapatakba,
kék pocsolyába.
De nem mehetnek!
Pedig sietnek!
Gyorsan felkapják
cipőbe dugják

a tíz kis vándort.
Nem kiabálnak,
bent a sötétben
csöndben sírdogálnak.

Pákozdi Gabriella

A madárijesztő keserve


