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Varga Józsefné dr. 
 

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag” 
 

1848. március 15-e Petőfi Sándor nélkül elképzelhetetlen. Nemcsak az 
akkor lezajlott eseményeknek volt ő a „lánglelkű” mozgatója, de a jelenkori 
ünnepségeken sem lehet az ő ma is lelkesítő, szabadságszerető személyiségét 
megkerülni. Főként azért nem, mert Petőfi Sándor a magyar kultúrtörténet 
azon kevés szereplőinek egyike, aki bármely korban hiteles volt és hiteles 
marad, akinek a szavai és a tettei egymást erősítették, aki példát mutatott 
hazaszeretetből, önfeláldozásból. Az imént soroltak bármennyire is nem 
divatos erények, a felnövekvő ifjúság lelkében mégis el kell ezeket ültetni, le 
kell rakni az erkölcs alapjait, ki kell alakítani az elévülhetetlen értékek 
rendjét. Ez a felnőttek kötelessége, és csak reménykedhetünk, hogy az 
elültetett magvak majd ki is csíráznak. Az 1848-as forradalom és a szabad-
ságharc emléke előtt való tisztelgés kiváló lehetőséget kínál a nemes gon-
dolatok és a fontos, időt álló értékek hiteles bemutatására. Az ünnepi pilla-
natokban olyan erkölcsi kategóriák megfogalmazására, értelmezésére 
kerülhet sor, amelyek ma is, az Európai Unió korában is alapértéket jelente-
nek. Ilyenek a nemzethez kötődés érzése, a hazaszeretet, a hagyomány és az 
elődök tisztelete, a múlt ismerete, az egyéni érdekek közösségi érdekek 
mögé helyezése, a hiteles életvezetés és még hosszan sorolhatnánk. De az 
értékek kinyilvánítását jelenti a szép ünnepi öltözet, a szívünk fölé tűzött 
kokárda is. Ezt is elvárhatjuk tanítványainktól.  

Az alábbiakban az 1848-as magyar forradalom és az azt követő szabad-
ságharc emléke előtt tisztelgő ünnepi irodalomóra megszervezéséhez 
néhány ötlettel szeretnék hozzájárulni, és azzal, hogy bemutatom egyik 
kedves versemet, mely a Nyergestető címet viseli. A verssel való ismerkedés 
előtt fontos, hogy a gyermekeket érzelmileg is ráhangoljuk az ünnepre. 
Érezniük kell, hogy különleges napra emlékezünk, örök érvényű értékek 
előtt hajtunk fejet.  Az ünneplés hangulati előkészítéséhez hozzájárulhat 
néhány negyvennyolcas ének: Kossuth Lajos azt izente, Huszárgyermek, 
Gábor Áron rézágyuja, A jó lovas katonának, Föl, föl vitézek, és még sok egyéb 
szóba jöhet, amit a tanár és a diák is tud. De ha ezeket nem tudják elénekel-
ni, akkor alapozzuk meg az óra hangulatát néhány nóta meghallgatásával. 
Esetleg akik ismerik a felcsendülő dalokat, énekelhetik is. Ez általában 
meghozza a kedvet a közös énekléshez, a közös ünnepléshez. Ezt követheti 
egy rövid tárlatvezetés. A gyermekek az ünnepi órát megelőző héten egyéni 
vagy csoportos felkészülésen átismételik azokat a történelmi eseményeket, 
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amelyek az 1848. évhez kötődnek Európában és Magyarországon. A felké-
szülés második része az irodalomhoz kapcsolódik: olyan Petőfi-verseket 
keresnek, amelyek a történelmi eseményekkel párhuzamban művészien 
adják vissza a történéseket. Ebből, azaz a történelem és irodalom egymásra 
vetítéséből tablót állítanak össze, amelyeket elhelyeznek az osztályban, és 
röviden szólhatnak is róluk. A gyűjtő- és alkotó munkával elértük az 
ismeretek felelevenítését, bővítését. A tablókat az ünnep időszakában a 
gyermekek környezetében hagyhatjuk. A versek sorában bizonyára 
szerepel a Nemzeti dal; a Föltámadott a tenger…; a 15-dik március, 1848; A 
márciusi ifjak; az 1848; a Már mi nékünk ellenségünk…; A nemzethez; az 
Európa csendes, ujra csendes; a Csatában; a Négy nap dörgött az ágyu és talán a 
tragédiát, a szabadságharc bukását megidéző, az egyszerű hétköznapi 
ember hangján megszólaló  Szörnyű idő. Természetesen a Szabadság, 
szerelem! című versnek is ott kell lennie, sok más mellett.  

Folytatásként következhet egy kis vetélkedő. A diákjaink belekóstoltak 
Petőfi 1848-as és 1849-es verseibe, tehát megkísérelhetjük azt, hogy csopor-
tokban versenyezzünk, ki mennyire ismeri a költő alkotásait. A verseny 
motiválttá teszi őket, ezt használjuk ki arra, hogy még jobban beleéljék 
magukat a korba, a hangulatba, és még több Petőfi-verset olvassanak el, 
ismerjenek meg. A forradalom és szabadságharcról szóló művekből 
idézünk egy-két sort, és a gyermekeknek fel kell ismerni, melyik alkotásról 
van szó. Csoportokban dolgozhatnak, a verseskötetet lapozhatják. Aki 
elsőnek felismeri az idézet eredetét, annak a csapata kap pontot. Így 
nyilván, akik jól ismerik a verseket, azok győznek. A versrészleteket a diá-
kok is választhatják egymásnak. 

Az irodalom iránt érdeklődő gyermekek segítségével megszólaltatha-
tunk más, az 1848-as forradalomhoz kötődő kortárs vagy későbbi költői 
alkotást is. Néhány lehetőség: Arany János Április 14-én és Rásüt az esthaj-
nal vagy Nemzetőr-dal; Gyulai Pál Hadnagy uram; Vajda János Önkéntes dala; 
Reviczky Gyula Március tizenötödikén; Juhász Gyula Március idusára; Ady 
Endre A tűz márciusa és a Fölszállott a páva; Pósa Lajos A márciusi ifjúság; 
Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé; Dutka Ákos Március 15; Utassy József 
Zúg március. 

Az óra második felében a már említett, számomra nagyon kedves mű-
vel, Kányádi Sándor Nyergestető című versével foglalkozunk. A versnek, 
mint minden jó alkotásnak, több rétege van, többféle üzenetet közvetít, 
mégis a mondanivalója, gondolatisága könnyen megérthető. A 12–14, de 
akár a 10 év körüli diákok számára is világosan követhetők a versből kiraj-
zolódó érzelmek és az eszmeiség.  



 3  

Nyergestető 
 

A néhai jó öreg Gaál Mózesre, 
gyermekkorom regélőjére is emlékezve 

 
Csíkországban, hol az erdők 
zöldebbek talán, mint máshol, 
ahol ezüst hangú rigók 
énekelnek a nagy fákon, 
s hol a fenyők olyan mélyen 
kapaszkodnak a vén földbe, 
kitépni vihar sem tudja 
másképpen, csak kettétörve, 
van ott a sok nagy hegy között 
egy szelíden, szépen hajló, 
mint egy nyereg, kit viselne 
mesebeli óriás ló. 
Úgy is hívják: Nyergestető; 
egyik kengyelvasa: Kászon, 
A másik meg, az innenső, 
itt csillogna Csíkkozmáson. 
Nemcsak szép, de híres hely is, 
fönn a tetőn a nyeregben 
ott zöldellnek a fenyőfák 
egész Csíkban a legszebben, 
ott eresztik legmélyebbre 
gyökerüket a vén törzsek, 
nem mozdulnak a viharban, 
inkább szálig kettétörnek. 
Évszázados az az erdő, 
áll azóta rendületlen, 
szabadságharcosok vére 
lüktet lenn a gyökerekben, 
mert temető ez az erdő, 
és kopjafa minden szál fa, 

  itt esett el Gál Sándornak 
 

száznál is több katonája. 
Véres harc volt, a patak is 
vértől áradt azon reggel. 
Támadt a cár és a császár  
hatalmas nagy hadsereggel. 
De a védők nem rettentek 
- alig voltak, ha kétszázan -, 
álltak, mint a fenyők, a harc 
rettentő vad viharában. 
Végül csellel, árulással 
délre körülvették őket, 
meg nem adta magát székely, 
mint a szálfák, kettétörtek. 
Elámult az ellenség is 
ekkora bátorság láttán, 
zászlót hajtva temette el 
a hősöket a hegy hátán. 
Úgy haltak meg a székelyek, 
mind egy szálig, olyan bátran, 
mint az a görög háromszáz 
Termopüle szorosában. 
 
 
Nem tud róluk a nagyvilág, 
hőstettükről nem beszélnek, 
hírük nem őrzi legenda,  
dicsőítő harci ének, 
csak a sírjukon nőtt fenyők, 
fönn a tetőn, a nyeregben, 
s azért zöldell az az erdő 
egész Csíkban a legszebben. 

 
 

 



 4  

A vers egyszerű szépsége, nemes pátosza, az archaikus, de mégis érthe-
tő szókincse, régies formai megoldása (alcímszerű emlékezés, utóhang) és 
evokatív ereje könnyen eljuthat a fiatal olvasók szívéhez. Meggyőződéssel 
állíthatjuk (és ma már széles körben el is fogadják), hogy a személyiségfor-
málásban az irodalomnak rendkívül fontos szerepe van. Mindannyian 
tudjuk, hiszen tudományosan megalapozott vizsgálatok tanúsítják, hogy 
az érzelmi intelligencia a gyermek egészséges fejlődése szempontjából fon-
tosabb, mint az értelmi intelligencia. Erre való az irodalom, a gyermekek 
lelkét megérintő vers és próza. 

Sokféle csatornán közvetítve könnyíthetjük meg a költemény értelme-
zését. Készüljünk fel arra, hogy rajzolni, festeni tudjanak a tanulók, 
térképen, szótárban kereshessenek, a műben található szavak, kifejezések 
felidéző ereje után kutathassanak. 

Miután a tanár szépen, a vers elbeszélő jellegét és erkölcsi üzenetét 
kiemelve bemutatta a verset, azt követően a gyermekek újra elolvassák és 
választ keresnek arra, hogyan kapcsolható 1848-hoz ez a költemény. Meg-
beszéljük a történés időpontját, felidézzük a szabadságharc végső küzdel-
meit. Utána kigyűjtik a helyszínre vonatkozó kifejezéseket (Nyergestető 
Csíkország, Kászon, Csíkkozmás, nyereg, hegy háta, erdő, patak). Néhány diák 
térképen, de akár internet segítségével, megkeresi az említett tulajdonne-
veket. Így a vers könnyen követhető eseménysorának időbeliségét és hely-
színét is megismerik.  

A mű címét is érdemes értelmezni. Milyen lehet a nyerges tető? Ne 
csak beszéljük róla, hanem rajzoltassuk is le. A nyereg képét vetítsük ki, 
vagy mutassuk be, aztán gyűjtsük össze, mi kell a lovagláshoz, és mi 
szerepel ezek közül a versben (ló, nyereg, kengyelvas). Ha diákjaink ismerősen 
mozognak a magyar művelődés történetében, ismerik mondáinkat, akkor 
beszélhetünk arról, milyen nagy jelentősége van a lónak a magyar mese- 
és mondavilágban (a fehér ló mondája, a Fehérló fia című mese stb.).  

Az alcím mindenegyes szavát külön kell ízlelgetni. A néhai és a regélő 
szavak ma már archaikusnak hatnak, tehát magyarázatra szorulnak. A jó 
öreg szószerkezet talán eszükbe juttatja Petőfi édesapját, de mindenesetre 
megértik a nagy mesélő felé áradó emlékező szeretetet. A Mózes név kapcsán 
feleleveníthetünk még néhány ismert személyt, és szólhatunk arról, hogy 
Erdélyben gyakoriak voltak az ószövetségi eredetű keresztnevek. 
A költői eszközök gazdag tárháza található a műben: szinesztézia (ezüst 
hangú), hasonlat (álltak, mint a fenyők), metafora (a fák kopjafák; Kászon a 
kengyelvas), metonímia (a hegy háta). A költő által megidézett színek szintén 
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üzenetet hordoznak: piros a vér, ezüst a rigó hangja, zöldek a fák. A többi 
jelző ugyancsak a mára békévé oldott emlékezetet teszi szemléletesebbé: 
mesebeli, szép, híres, vén, de vele együtt a szabadságharcosok drámai 
küzdelmét is eszünkbe idézi: véres, rettentő, vad.  

Fontos szó a rendületlen, még akkor is, ha nem pontosan egyezik a 
Szózatból ismerttel, mégis arra kell gondolnunk: Hazádnak rendületlenűl/ 
Légy híve, oh magyar. De szintén fontos gondolat sűrűsödik össze a három-
száz görög harcosra történő utalásban. A Thermopülai szoros önmagában 
is a hűség, bátorság, önfeláldozás, a hazaszeretet szimbóluma. A vers 
szereplői, a székely harcosok hasonlóak a bátor ókori katonákhoz.  
Különlegesek a vers igéi, igenevei. Egyrészt a táj szépségét, üdeségét 
idézik fel: zöldell, énekel, csillog, másrészt az ott lezajlott események máig 
ható következményeit: kapaszkodnak, nem mozdulnak, kettétörnek, lüktet, 
valamint a tragikus harc keménységét: támadt, nem rettentek, álltak, meg nem 
adta. Ezt erősítik meg az igenevek is: kitépni, kettétörve, hajló, hajtva.  

A Kányádi Sándor megfogalmazta vagy esetleg szavakban le nem írt, de 
a képekből kirajzolódó többrétegű üzenetet ki kell bontanunk.  
Egyrészt egy tragikus, de mégis magasztos esemény kiválasztásával tiszte-
leg a költő a szabadságharc emléke előtt. Ő, a bölcs utód, a 20. század 
második felében tudja, hogy a pátoszt csendesebben kell a szívekbe vésni, 
mint ahogy azt tették a 19. század derekán. Másként szól hazaszeretetről, 
bátorságról, hűségről, helytállásról, mint Petőfi romantikus stílusú, szen-
vedélyes versei. Mégis megérti az olvasó, hogy a harc rettenetét szálfaként 
álló székely katonák hősök voltak, rendületlen hűség fűzte őket a hazához. 
A példájukat manapság nem kell követnünk, de ahogy „elámult az ellenség 
is ekkora bátorság láttán”, nekünk is fejet kell hajtanunk nagyságuk előtt.  

Másrészt mind a vers kezdete, mind pedig a záró szakasza azt sugallja, 
hogy a költő szándéka az emlékállítás. Azt kívánja tenni, amit Gaál Mózes 
tett: regölni akar, a múltról akar mesélni, hogy a nagy, a hősi és tiszteletet 
érdemlő tettek ne menjenek feledésbe. Ahogyan Gál Sándor és katonái 
küzdelmének, halálának történetét Gaál Mózestől gyermekkorában hallotta, 
ő is úgy adja tovább azért, hogy tudjon róluk a következő nemzedék, a 
nagyvilág. Az újabb generációk emlékezete egymásba fonódva így őrizheti 
a múltat, így hatolhatnak egyre mélyebbre a gyökerek, így lesznek egyre 
zöldebbek a belőlük sarjadt fák, így maradnak  elevenek a múlt értékei. 

Talán arra is tanít bennünket a költő, hogy gyönyörű a szülőföld, lás-
suk meg szépségeit, figyeljünk oda rá, hallgassuk meg történeteit. Képzeljük 
magunk elé Csíkország hegyeit, zöld fenyőit, tiszta levegőjét, és értsük meg 
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azt az üzenetet is, hogy ez a táj nekünk szebb, mint más nemzetek fiainak, 
hiszen a mi történelmünk szövi át, hiszen a mi gyökereink hálózzák be ezt 
a földet.  

A Nyergestető című Kányádi-verstől, és a hozzá hasonló tiszta ívű és 
nemesen szép művektől válik 1848 eszmeisége, és a 162 évvel ezelőtti 
forradalom dicsősége ma is megélhető élménnyé, ma is tápláló erővé.  
 


