
Hajrá! 
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várom  

az iskolai könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy az alábbi e-mail címen:  
orisekmarta@aranyosok.hu 

 

 
Ára: 200 Ft adomány a könyvtárunk javára. 

 

Sánta Lilla (4.b), Király Kende (5.a),  
Német Vivien (3.b),  Józsa Márk (5.b)  

különleges ceruzarajza  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2023. VII. évfolyam 1. szám 

Március  eleje Február vége 

Arany
-hetek 
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 Télbúcsúztató, tavaszváró számunk 

alkotógárdája:  

 

Diákok:  

3.c: Barna Lili 

Bogáromi Bendegúz 
Bogdán Botond 
Bordás Alex 
Buzsák Gábor 
Csengődi Áron Olivér 
Farkas Flóra 
Illés Dénes 
Jóni György 
Karai Anna  
Kis Alexandra Zita 
Kiss Vilmos Károly 
Kőműves-Szűcs Flóra 
Lassu Nándor 
Mészáros-Ady Tamás 
Nagy Hajnalka 
Nagy Hanna 
Nagy-Gombai Noel Attila 
Pécsi-Dézsi Herman 
Perlaki Kata Emma 
Radics Ádám 
Sáfár Danica 
Sáfár-Nagy Viktória 
Szíjj Zsolt 
Szűcs Marcell Attila 
Tóth-Kozári Kende 
Wágner Zente 
3.a: Kordik Nita, Róka Hanna,  

Pálinkás Lilien, Sallai Petra,  

Zombori Luca, Szenczi Maja,  

Birinyi Zita, Szabó Zita 

3.b: Német Vivien 
4.a: Bődi Krisztina,  
Rácz Gréta  
4.b: Sánta Lilla 
5.a: Király Kende,  
Lencsés Benita  
5.b: Józsa Márk 
8.a: Csernai Kristóf   

8.b: Kőházi-Kis Dóra Ágnes 

Tóth Enikő és  

Csengődi Hanna (8.b) 

készítették az előlapot  

és a Petőfi 200 illusztrációt.   

 

 

Segítő tanárok, munkatársak:  

Kósa Zoltánné (igazgató), 

Kőházi-Kisné Bekő Ágnes, 
Bartáné Járó Anita, 
Turák Éva, 
Kőházi-Kis Albertné, 

Csapó Irma Rebeka,   
Szabó Katalin, 
Szabari Erika,  

Horváthné Kállai Éva, 

V. Faragó Péter 

Szerkesztő:   

Orisek Márta 
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Kedves Gyerekek!  
Képzeljétek, Ica nénivel (Papné Csontos Ilo-
na) snowboardot készítettünk spatulából. Én 
a kutyusommal együtt vagyok a hódeszkán, s 
képzeletben vidáman siklok vele a havon.  
Köszönöm Ica néninek az egész 3. a nevében, 
hogy ilyen jó játékot készíthettünk.  
Kedves Olvasóink!  
Ti is alkothattok spatulából hódeszkát.   
        Szabó Zita 3. a 
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Lencsés Benita könyvtári előadása 

Kedves kutyusáról 
 

Kedves Benita, a negyedikesek köszönik érzelemdús, élveze-
tes, egyszerre vidám és elgondolkodtató tanúságtételedet em-
ber és állat szeretetkapcsolatáról.  
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Aranyos Olvasóink! Képzeljétek, a 3. c osztály minden tanulója ír és il-
lusztrál mesét egyedül vagy csapatban osztályfőnökük, Turák Éva és 
napközis nevelőjük, Dúzs Dominika támogatásával. Ők azok, akik ta-
valy és idén is karácsonyi betlehemest adtak elő nektek, és egy mesefel-
dolgozást is láthattatok tőlük már. Színpadi szerepléseiket                   
Andorkó Viola, volt osztályfőnökük segíti.        (A szerkesztő)  
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A 8.c dala: A legnagyobb hős 
Honeybeast dallamára 
 
 

A jó hírünkön nem eshet csorba, 
Beállunk mi is a „nyolccés”sorba, 
Hisszük, hogy az osztály képe 
A végtelenben majd összeérhet. 
 

Álmainkban csak őt vártuk,  
hogy Irma nénire rátaláljunk. 
Osztályában leparkoltunk, 
Jókedvünket hozzáraktuk. 
 

De tudod-e milyen a közösségünk? 
Mi okoz sok örömöt nékünk? 
Kiírjuk MI az ajtónkra, 
Ballagási meghívókra. 
 

Fergeteges csapat ez a világon: 
MI a királynők és MI a királyok. 
Humor és jókedv, daliás izomzat, 
Gyere be hozzánk, ha kedved szottyan! 
 

Isi és Máté is célba érhet, 
Ha megtanulják a töri leckéket. 
Luca, Jázmin az első padban, 
osztják az észt és rajzolgatnak. 
 

Dóri mindig békésen tűri, 
mikor Dávid és Peti  bohóckodik, 
Nincsen olyan, hogy szomorú vagy, 
feldobják a napod gyorsan. 
 

Maja és Csenge jó barátok, 
szünetekben a pletykás lányok. 
Kalocsa Marci „csend királyt” játszik, 
míg másik két Marci a „sportot űzi”. 
 

Gréti és Roxi most feketében jár, 
pedig a lelkük fehér márvány 
Nimród köztünk egy humor bon-bon, 
Várjuk, hogy Ádám poént mondjon. 
 

Kész van a sor az osztályunkról, 
Mindenki hős itt, hisz nyolcadikos. 
Nincs te és én, csak mi – összezárva,  
Nyaral az ész, és mi megkukulva el-
vagyunk,  
sajna jön a búcsúzás! 

 

A 8.a dala  
A Pál utcai fiúk dallamára 
 
  

Nagy a világ, az égig ér, 
de van az osztály, ami kezünkbe fér. 
Itt nevetünk mi nagyon sokat. 
A jókedvünk mindig dalra fakaszt. 
 

És pár lány és pár srác, ebből áll az osztály. 
És a szív és a kar és a szájból a hang. 
Te meg én, ugye szét soha nem szakadunk? 
A nagy  nyolcadik „á” mi vagyunk. 
 

Álljunk bele ha kell, bármi jöjjön is el. 
A legjobb osztály vagyunk! 
Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely. 
Mert itt otthon vagyunk! 
 

Jó közösség, mely összetart. 
Van segítség, hogyha bajban vagyunk. 
Ha közel a vég, nem remeg a szánk. 
Le fogjuk győzni, mert tanultunk rá! 
 

Ez a pad, ez a fal, ez a sok számolás. 
Ez a dal, ahogy nő, ez a szívdobogás. 
Ez a jel, innen el soha nem szaladunk. 
A nagy  nyolcadik „á” mi vagyunk. 
 

Álljunk bele ha kell... 

 

M'ért félnénk? M'ért élnénk, ha nem egy  
álomért? 
M'ért félnénk? M'ért élnénk, ha nem egy  
álomért?  
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A 8.b dala (részlet) 
Majka, Füttyös 90-es évek dallamára 
 
Csak a szokásos utcákat járom,  
rokonom az összes sarok. 
A zsebpénzemet a büfében hagyom, 
és dúdolom a kedvenc dalom. 
De egy matekszabályt be kell még  
vágnom, 
nem lesz egyes, ha bemagolom. 
A szabadságom már nagyon várom, 
csak a remény, mi most is adott. 
A mi osztályunk tényleg attól jó, 
hogy súgnak a hátsó padsorból. 
Tetszik vagy nem, ez pont így jó, 
a röhögés itt mindig állandó. 
Maradok a srác a szomszédból, 
az a kölyök, aki nem puskázik jól. 
A német osztályból, 
aki álmokat hajszol. 
Olyan friss minden emlék, 
pedig eltelt szűk nyolc év. 
Fiatalság mennyi balhé, 
sose voltunk rá büszkék. 
Engedem most is, 
amit érzek, elvigyen. 
Átélem most is,  
és a szívemben elhiszem. 
Régebben más volt, 
az első szünetben mindenki másolt, 
és micsoda mák volt, 
hogy nem vették észre!... 
Puska a padban,  
a kettes volt a lényeg! 
Még most is így megy! 
 
 
 

Nyolcadikosaink farsangi dalai 

Puska a padban,  
a kettes volt a lényeg! 
Még most is így megy! 
És jött az este, 
a Mozanaplóban a kettest keresve,  
talpig stresszben. 
Adjuk a szépet, 
hogy mi történt velünk, 
azt még most sem értem. 
Én nem értem, 
nem értem már! 
Ref.: A mi osztályunk tényleg attól jó...  
Csak a szokásos utcákat járom,  
rokonom az összes sarok. 
A zsebpénzemet a büfében hagyom, 
és dúdolom a kedvenc dalom. 
De egy matekszabályt be kell még vágnom, 

nem lesz egyes, ha bemagolom, 
A szabadságom már nagyon várom, 
csak a remény mi most is adott. 
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy édességvilág. Ott élt egy 
boldog család. Ott élt egy boldog család. A boldog családban élt két gye-
rek, egy idősebb nyalóka és egy kisbaba, aki pillecukor volt. Éppen ka-
rácsony jött. Élt az édességeknek egy nagyon gonosz ellensége. Úgy 
hívták, hogy az ősi medvecukor. Mindig különbözött a többiektől. Nem 
szerette a rózsaszínt. Született egy fia, aki gumicukor volt.  
 Eltelt már sok év, a pillecukor már ötéves volt, a nyalóka pedig ka-
masz, és elhatározta, hogy elmegy világgá sok évre. A kis húga  nem 
akarta, hogy a bátyja elmenjen, de hiába. A testvére elköszönt, ment, 
ment, mendegélt, egyszer elért az ősi medvecukorhoz, ő pedig gonoszul 
bezárta a kis nyalókát.   Át akarta változtatni a szolgájává. Szerencsére 
arra járt Mikulás, és kiszabadította őt, szépen hazavitte. Mikulás kapott 
ugyanis egy levelet a kis pillecukortól, és azt kérte tőle ajándékba, hogy 
jöjjön haza a testvére. Nagy volt az öröm, amikor a pillecukor meglátta 
testvérét a kanapén. Nagy vigasságot csaptak. (A medvecukor fia,  
a gumicukor is jó barátjuk lett, de hogy miképp, azt kérdezzétek  
Farkas Flóritól (3.c).:-)) 
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A 3. c osztály tanulói  

nemcsak rendszeresen kölcsönöznek  
és olvasnak könyveket,  

hanem maguk is  
mindannyian írnak meséket.  

Gratulálunk a  
„LEGKREATÍVABB ÍRÓDEÁKOK  

OSZTÁLYA”  
kitüntető cím elnyeréséhez!  
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- Óvodás voltam.  
-Megvan. Ez a bajod. 
-Mégis miért? Mindig jót akartak nekem a szüleim, megmondták, hogy ezek az olvas-
mányok előbb-utóbb előkerülnek. 
- Értem, ezek többségében latin eredetű kifejezések, hiszen régen kötelezően tanultak 
latinul a nebulók.  De nem gondolod, hogy kihagytál valamit? 
-Mit hagytam ki? 
-A magyart. 
-Ez nem igaz, én most is magyarul beszélek. 
-Világos, de annyi idegenszót használsz, hogy az embernek borsódzik a háta. Nem árta-
na a szókincsednek a frissítés sem. A nagyanyám használt ilyen szavakat. És hogy ezt 
orvosoljuk, házi feladatként el kell olvasnod Benedek Elek meséit, Lackfi János műveit, 
a magyar népmeséket, Lázár Ervin meséit, és csak sorolta, sorolta ki, sem látszódtam a 
házi feladatból. 
Így tanultam meg elsős gimnazista koromra tisztességesen magyarul. 
 

  
  

       2023              2023 

Arany
-hetek 

1. Készítsetek szótárt a szöveghez! Gyűjtsétek össze az előforduló 
idegenszavak magyar megfelelőit! 

2.   Nevezzétek meg régi, latin eredetű kifejezéssel, mit ábrázolnak 
  a képek?  
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Milyen szavakat használtak a régi iskolákban  

Arany és Petőfi idejében?  
 

Megtudhatjuk  
Kőházi-Kis Dóra  

8.b  osztályos tanulónk 

az Anyanyelvi Őrjárat elnevezésű versenyre készült pályamunkájából:   
 
 Kádenciás Balázs vagyok, a Debreceni Református Kollégium diákja. Nem ez az 
igazi nevem, csak a többiek szólítanak így. Pedig nem is beszélek rímekben. Meg a 
humorom sem a legjobb. Csak azt mondják, hogy szótár kell hozzám. 
A tanár úr is ennek okán adott szekundát, pedig nem vagyok én himpellér, nem lumpol-
tam én az éjszaka, hanem tanultam. Pellengéren voltam, ez a kalkulus vérig sértett. 
Eminens diákként mimikriznem kellett, akárhányszor csak szembejött az osztályfőnök a 
folyosón. A jegy láttán kedves szüleim rögtön instruktort fogadtak, mondván, hogy kell 
a repetíció, hiszen a stipendiumra szüksége van a családnak. Még azon a napon egy 
prepa jött, volt neki kravátlija is. Rendkívül decensen viselkedett. Imponált a nővérem-
nek, de ahogy meglátta az ujján a gyűrűt, savanyú képpel visszament a szobájába. Mi 
meg elkezdtünk tanulni. Fél óra múlva a füle ketté állt. Egy óra múlva már paksamétá-
jával taktust verve kiabált a szobában. 
-Melyik bolygóról jött maga, hogy ennyi idős létére így képes beszélni, rengeteg régi, 
latin, iskolai kifejezést használva?! Hát nem bántják az iskolában? 
Kevésbé tűnt már gálánsnak. De azért válaszoltam. 
-Én a promenád közelében lévő ispotályból jöttem, és csak néha zárnak be a reterátba a 
többiek, nem szoktak olyan horribilis dolgok történni! A múlt héten longamétázás köz-
ben még a maturandusok is beszálltak a csapatomba! A konviktusbéli kollégám hazar-
dírozott, pirruszi győzelmet arattunk! 
Ahogy elhallgattam, már vette  a kalpagját, és kiment az ajtón. Itt hagyta a kalamárisát, 
plajbászát, abakuszát, léniáját, szinte mindenét. Utánaszaladtam, és még a palánknál 
utolértem.  
Kérem, mondja meg, mi a baj velem? Nem lehet már rajtam segíteni? Mindig is távol 
álltak tőlem a stiklik.  Azt sem mondhatják rám, hogy selma vagyok. 
Megállt a tanár úr és azt mondta:  
-Nincsen olyan nagy baj veled.. Hadd kérdezzem meg, hogy felolvastak-e neked a szü-
leid? És ha igen, milyen könyveket? 
-Az már nagyon régen volt. Nem is emlékszem én már azokra. 
-Törd a fejed fiam. Van neked olyan memóriád! 
- Hát ezt A kőszívű ember fiait Jókaitól meg a Légy jó mindhalálig c. regényt Móricz-
tól, Molnár Ferenctől A Pál utcai fiúk történetét.  
-Elég lesz, ne is mondd tovább. Hány éves voltál te akkor? 

7 

 

Íme a 3. c könyves fája.  
 
Fogadjátok szeretettel 
könyvajánlataikat!  
 
Rejtvény: Egy helyesírási problémát 
találtok. Melyik szó hibás? :-(  :-) 
A megfejtést a könyvtárban várjuk.  
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bíztassa a népet, és hogy katonai ellenállást alakítson a forradalmat leverni akaró oszt-
rák hadsereg ellen. 

A sors fintora az, hogy nemzetünk nagy költője, Petőfi Sándor halálában is 
megjelennek ezek a hosszú utak, utazások, ugyanis Petőfi legtöbbször gyalogosan uta-
zott, és halálakor is csak gyalogosan menthette életét a lovas kozákok elől. Lovát pár 
héttel korábban adta el. A halál is futás közben érte egy lovas kozák szuronya által. 
Nem tudhatjuk, hogy ha a lovát nem adja el, és lóháton megmenekülhetett volna-e a 
halál markából. 

Áttekintve a költő nagy barangolásait, megbizonyosodhatunk, hogy Petőfi va-
lóban az utolsó garabonciás. Ezt bizonyítja az is, hogy huszonhárom éve nagy részét 
vándorlással, utazással töltötte. Rengeteg költeménye ezeken az utakon íródott, és sok 
magáról az utazásról szól: A Dráván (Marburg, 1840), A Dunán (Komárom, 1842),  

 Minden fontos mérföldkövet a lírikus egész éle-tében egy hosszú vándorlás 
előz meg, mint a zsidók bevonulását Kánaánba. Méltán jelenthetjük ki, hogy Petőfi Sán-
dor egy garabonciás költő volt.  

(Az  írás az ünnepi esszépályázatra készült, hivatkozások nélkül tettük  
közkinccsé.  - A szerkesztő megjegyzése) 

 

 

Arany-hetek Arany-hetek                     
                     

A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre! 
 
1. Mit jelent a garabonciás szó?  
2. Miért garabonciás költő Petőfi?  
3. Melyik versét írta Nagykőrösön a költő?  
4. Ki volt  hasonló vándor a magyar poéták közül? 
5. Milyen élethelyzetekben kelt útra Petőfi?   
6. János vitéz c. elbeszélő költeményében  
      milyen vándorlásra késztető helyzetek vannak?   
7.       Mely folyók szerepelnek Petőfi-verscímként?  
8.       Miért mondhatjuk, hogy Petőfi garabonciásként  
      halt meg?  
9.       Születése is garabonciáshoz méltó. Miért?    

Petőfi  
200 
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Sopronba, Pozsonyba, Selmecre és a szüleihez Dunavecsére.  
Az út fáradságait legyőzve bebarangolja az egész Balaton környékét, hogy ván-

dorszíntársulatot találjon. Talál is, viszont az nagyon gyorsan felbomlik. 1842 őszén már 
a pápai gimnáziumba jár. Pápán jó bizonyítványt szerez. A nyári szünidőben szokása 
szerint az országban barangolt. Pápán folytatja tanulmányait, viszont nem sokára meg-
unja a tanulást, és megint színészkedéshez kezd. Színésztársulatával kisebb sikereket ért 
el. A társulat azonban Kecskeméten felbomlott. Petőfit barátai segítik, hogy elkerülje a 
nélkülözést. Elhatározza, hogy Debrecenbe megy. Akkor még nem sejti, milyen rossz 
döntést hoz. 

Debrecenből Budapestre gyalogol, ez élete legszörnyűbb útja. A téli időszak-
ban szinte járhatatlan úton egy hét alatt jutott Pestre. A költő így emlékezik útjára: 
,,…felhőtlen, verőfényes, derült nyári reggel…- hejh, jártam én erre már rossz időben 
is… 1844-ben, februárisában, kopott ruhában gyalog, egypár huszassal és egy kötet 
verssel. E kötet versben volt minden reményem; gondolám: ha eladhatom, jó, ha el nem 
adhatom, az is jó…mert akkor éhen halok vagy megfagyok, s vége lesz minden szenve-
désnek. Egyes-egyedül mentem itt a Hegyalján; egy lélekkel, egy élő lénnyel sem talál-
koztam. Minden ember födelet keresett, mert szörnyű idő volt. A süvöltő szél havas esőt 
szórt rám. Épen szemközt jött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket a zivatar hide-
ge és nyomorúsága fakasztott. 

Ha az időjárás ilyen szörnyűséges volt, ahogyan olvashatjuk, miért indult el 
erre az útra Petőfi, kérdezhetnénk. A kérdés megválaszolásához ismernünk kell az előz-
ményeket. A debreceni színtársulat felbomlott, Petőfinek utolsó vagyonától is meg kel-
lett válni, csupán rongyos ruhái maradtak. Menedéket régi barátja, Pákh Albert humoris-
ta adott számára, de életszínvonala így sem emelkedett. Ezért elhatározta, hogy eddigi 
verseit eladja, és rendbe szedi magát a pénzből. Ezért indult el télvíz idején a lélekpró-
báló útra. A pesti út szinte egybefoglalta egész eddigi életének a szenvedését, a nyomo-
rúságot, az apai szigort, a nélkülözést. Szinte mesei próbatételnek is felfoghatjuk útját: 
Ha sikerül Pestre jutnia, akkor sikeres költő lesz, ha nem, akkor ezek között a nyomorú-
ságos körülmények között szenderül örök nyugvásra. Mint ismeretes, Petőfi Sándor ki-
állta a próbát. 

A következő útjára 1845-ben kerül sor. A felvidéket barangolja be. Az előző 
útja óta elismert költővé vált, és a Pesti Divatlap szerkesztője lett. Petőfi megunja a 
helyhez kötött szerkesztőségi munkát, és új kalandok után vágyakozik, ezért indul el 
Felvidéki útjára. Amerre csak járt, zenével, ünnepi lakomákkal fogadták. Ekkor fogal-
mazódik meg Petőfiben, hogy ő a nép költője. Ettől fogva erőteljesen fellép a régi iroda-
lom ellen, és egy új, a feudális előjogoktól mentes népiköltészetet hirdet. Ekkortól har-
col tudatosan is a nemesség ellen, és a nép fontosságát hirdeti. Úti jegyzetek című művét 
erről az utazásról írta. 

Utolsó nagy barangolására 1847-ben kerül sor. Valójában két utazásról van szó. 
Egy rövidebbről és egy hosszabbról. Az első túrája 1847 májusától-júniusáig tartott. 
Júlia születési helyét, Erdődöt és környékét járta be, emellett meglátogatta költőtársát, 
Arany Jánost Nagyszalontán. Június közepén visszatért Budapestre, ahol eladta verseit 
egy kiadónak, hogy a későbbiekben családfői feladatait el tudja látni. Ezután indul má-
sodik útjára. Bejárja egész Felső-Magyarországot. Fő célja esküvője helyszíne, Erdőd, 
ahova jóval a szeptember 8-ai időpont elött ér. Házassága után már keveset utazik, ha 
utazik is, csak rövid időre teszi azt. Minden idejét a haza szabadságának szenteli. 

Utolsó kisebb útja a Székelyföldre vezetett. A célja az volt, hogy felkelésre 
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„Kérlek  , 
 szelídíts meg!” 

„JÉZUSSAL AZ ARANY ISKOLÁBAN” pályázat — Írások a szeretetről  
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Az itt eltöltött idő emlékei egész életében elkísérték. 
A második útja 16 éves korában történt, mégpedig úgy, hogy megszökik a sel-

mecbányai líceumból. Hogy került a selmeci hegyvidékre az alföldi pusztaságról? Úgy, 
hogy a fiatal Petőfi (akkor még Petrovics) rengeteg iskolában megfordult. Hogy csak 
néhányat megemlítsek: Sárlőrinc, a pesti evangélikus gimnázium, a pesti piarista gimná-
zium, Aszód. Az iskolák sokszínűségét az eredményezte, hogy Petőfi nem volt egy kitű-
nő tanuló. A rossz bizonyítványokat látó apa pedig egyre-másra íratta be fiát másik in-
tézményekbe.  

Elmondhatjuk azt, hogy minden egyes tanintézmény hatott Petőfi további életé-
re. Minden iskolához különleges mérföldkövek kötik. Sárlőrincen lesz először szerel-
mes. A Budapesten töltött idő alatt kezd egyre inkább vonzódni a színpadhoz és a színé-
szi élethez. Aszód életének legfontosabb helyszíne, ugyanis itt kezd el verseket írni.  

No de térjünk vissza Selmecbányára. Édesapja utolsó elkeseredettségében küldi 
ide fiát, ebbe a szlovák városba. A szökése fő indoka az, hogy osztályfőnöke egy szlo-
vák hazafi volt. Petőfi viszont a magyar hont vallotta hazájául, ezért a kegyetlen 
„osztályfő” megbuktatta Petőfit félévkor. Amikor a közben tönkre ment Petrovics István 
meglátja fia bizonyítványát, kitagadja. Itt jelenik meg először megalkuvást nem tűrő 
jelleme. Tudja ugyan, hogy kijavíthatja évvégére jegyeit és megbékíthetné apját, de ő 
nem teszi, nem hunyászkodik meg. Eldönti, hogy elszökik. Tudta, hogy a jómódú bérlő 
fiából gyorsan a nélkülözés és az éhezés fiává fog válni, de az ösztöne vezette arra, hogy 
„egyéniségét, művészi-költői tehetségét kell érvényre juttatnia a legkegyetlenebb végzet 
ellenében is”.   

Most, hogy megismerkedtünk az előzményekkel, tekintsük át az útját. 1839 
februárjában indul Pest felé. Ruháin kívül nincs több értéke. Elkezdődik viszontagságos 
vándorlásainak hat éve. 
„Hat esztendeig voltam istentül, embertül elhagyott földönfutó; hat esztendeig volt két 
sötét árnyékom: a nyomor és a lelki fájdalom…és mikor? ifjúságom kezdetében, az élet 
legszebb szakaszában, mely csupán az örömeknek van teremtve, tizenhatodik esztendőm-
től a huszonkettedikik.”   

Pesten Petőfinek sikerült bejutnia a Nemzeti Színházhoz, mint színházi szolga. 
Örült, hogy elindulhatott a színésszé válás rögös útján, hisz már ekkor felismerte, hogy 
hiába ő a legalacsonyabb rangú alkalmazott a színháznál, minden nagy színész innen 
indul. Még nem sejtette, hogy a sors más utat tartogat neki. 

Következő útja Sopronba vezetett, ahol beállt katonának. Nem a katonaélet 
vonzotta, inkább a dicsőségszerzés, és hogy megmutassa rosszakaróinak, ő nem csupán 
egy komédiás. A katonatársai nem szerették, mert a katonaságnál is bővítette tudását és 
olvasott. A legalantasabb munkákat bízták rá, és ahol tudtak, ártottak neki. Egy dolog 
tartotta benne a lelket, az, hogy a gyalogezredét Tirolba, azaz Olaszországba vezényel-
ték. El is tervezte, hogy a hólepte bércek árnyékában elszökik, viszont az ezrede csak 
Zágrábig jutott. Itt elkapta a tífuszt, amely megmentette a további szenvedéstől. Kezelő 
orvosa felismerte művészi tehetségét, és a költőt katonai szolgálatra alkalmatlannak 
nyilvánította.  

Így történt, hogy Sopronban találkozott Orlay Somával, majd Pápára utazott 
tanulni, viszont itt sem töltött sok időt, már is utazott Dunavecsére a szüleihez. Itt két 
hónapot töltött már is unatkozott. Elhatározta, munkát keres, nem lesz szülei terhére. 

Ez a két év sok vándorlással telt. Idézzük fel gyaloglásainak fő állomásait: Sel-
mecről Pestre, onnan Ostffyasszonyfára, Sopronba ment, majd Garzba, Zágrábba, ismét 
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Csernai Kristóf:  
Petőfi, a garabonciás költő 

 
A garabonciás szót a vándordiákokra használták. „A középkor-
ban az iskoláztatás magasabb fokán, főképp az egyetemeken 
kialakult az a szokás, hogy a diákok nem egy helyen tanultak, 
hanem időközönként más-más oktató intézményeket kerestek 
föl. Az egyetemeket látogató diákság szinte állandóan vándor-
úton volt. Csapongó jókedv, dévajság, a nyomor semmibevevé-
se, szerelmi kalandok, ez jellemezte az akkori diákságot.” Ennek 
a szónak egy másfajta jelentése jelenik meg a poétákhoz kapcso-
lódva. Az ő számukra nem főképp az egyetemek közti vándor-
lást jelentette, inkább egy kalandos felfedező utat, amely során 
új tájakat látnak, új tapasztalatokat szereznek, és persze rengeteg 
élményt, amelyek a későbbiekben, költeményeikben is megje-
lennek. A nagy magyar költők között ilyen garabonciás költő 
volt például: Csokonai Vitéz Mihály, vagy maga Petőfi is. Petőfi 
korszakában már kikopott ez a szokás. Utána már nagyon kevés 
garabonciás költőt találunk. A szokás eltűnését a fejlődő utazási 
formák okozták. Miután feltalálták a gőzgépet, nagy volt a vasút 
térhódítása, és a kényelmes utazást már senki sem szerette volna 
a fáradságos és hosszú gyaloglásra cserélni. Petőfi még gyalog 
és szekéren közlekedett.  
A következőkben Petőfi Sándor nagy vándorútjait foglalom ösz-
sze, hiszen ő volt az utolsó garabonciás költő.  
Az első útja még csecsemőkorában történt, pontosan huszonkét 

hónapos volt, amikor Kiskőrösről Kiskunfélegyházára költözött a Petrovics-család. Itt a 
magyarságukra büszke kiskunokkal nevelkedett. Ez eredményezi azt, hogy hazánk nagy 
költőjében kialakult az élete végéig kitartó hazaszeretet és magyarságtudat. Kisgyer-
mekkorának legfontosabb állomása a Kiskunfélegyházán eltöltött három és fél év. Több 
versében is megjelennek emlékei a városról. A Szülőföldemen című költeményében így 
olvashatunk erről: 
„Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, 
Lovagolok fűzfasípot fújva, 
Lovagolok szilaj nádparipán, 
Vályuhoz mék, lovam inni kiván, 
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár... 
"Cserebogár, sárga cserebogár!"  
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Rácz Gréta: Én és a Barátnőm 
 
 Ez már egy óvodai barátság! Már középső óta 
ismerjük egymást. Mindig együtt vagyunk. Néha 
még ugyanolyan ruhába is érkezünk az iskolába. 
Együtt járunk könyvtárba és együtt játszunk. Ha 
eljön a pünkösd vagy nyáriszünet van, minden 
évben 2 napos pizsamapartit tartunk. Ha nem al-
szunk egymásnál, akkor is van, hogy sulin kívül 
találkozunk. Volt, hogy még az óráról is együtt 
késtünk el, mert akkor is csak beszélgettünk. 
Együtt voltunk a családunkkal a Safariban is. Na-
gyon sok közös élményünk van már! Egyszer vé-
letlenül egyforma csíkos ruhában jöttünk. Persze, 
hiszen az ízlésünk is hasonló.  A jó barátság re-
ceptje számomra így szól:   

Tudom, hogy mi a kedvenc étele és itala. 
Van legalább egy darab egyforma ruhánk. 
Sokat találkozunk. 
Megajándékozom a névnapján vagy születés-

napján. 
  Sok mindent szeretünk együtt csinálni. 
  
A barátnők: Rácz Gréta és Bődi Krisztina 
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Aranyos farsang 

Könyvekből  
kilépő, 
különleges  
könyvtári  
küldöttek 
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