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Damjanich a néphagyományban

Az 1848/49-es szabadságharc folklórjának gazdag anyaga gyűlt össze másfélszáz év
folyamán. Költészeti alkotások már közvetlenül a szabadságharc alatt keletkeztek, s a bukás
után máig fennmaradt hagyománnyá váltak. A gyűjtött anyag egy része A szabadságharc
népköltészete című kötetben jelent meg (1952). Jól bizonyítja, hogy az országos mozgalom
milyen nagy hatással volt a magyar népköltészetre. A folkloristák figyelmét felkeltette egy
balladái hangulatú nóta, amelyben — Damjanichot állítva középpontba — az aradi vértanúk
kivégzéséről hallunk. A dal, amelyet méltán nevezhetünk balladának is, az egész magyar
nyelvterületen ismeretes volt. Nagy számú változatát jegyezték le a néprajzi gyűjtők.
Folklorisztikai szempontból különösen jelentős. A ballada szövegének szerzője a
szabadságharcban részt vett költő, Lévay József. Költeménye Az aradi nap címmel jelent
meg. Szinte nyomban ponyvára kerülhetett, s a szerző neve nélkül különböző kiadványok is
közölték. Nemcsak a szájhagyományban terjedt, hanem népi kéziratos könyvecskék lapjain
is. Gyűjtő útjaimon több változatot jegyeztem le. A Damjanichról szóló szakaszok mindig
elérzékenyülést váltottak ki az énekesben. A ballada egyik rövid variánsát közöljük
(felvéve: Rimaszombatban 1963-ban)

Jaj, de búsan süt az őszi nap sugara,
Az aradi várbörtönnek ajtajára.
Ottan búsul tizenhárom magyar vitéz,
Ki a börtön fenekén a halálra kész.

Nyílik már a börtönajtó vasas zárja,
Kijöttek ők vérző szívvel haloványan.
Kijöttek ők vérző szívvel haloványan,
Elbúcsúztak ők egymástól katonásan.

Damjanichot hagyták végső vértanúnak,
Hogy bajtársi szenvedését végigvárja.
Ott áll köztök mankójára támaszkodva,
Mint egy dülőfélben lévő templom tornya.
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Ki is jött ő a bitófa közelébe,
Megöleli, megcsókolja keservébe.
Isten veled, szabadságom keresztfája,
Itt halok meg a hazámért nemsokára.

Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
Tizenhárom magyar hősnek temetője.
Nyíljanak a sírjaidon szép virágok,
Hogy feledhetetlen legyen halálok.

A szabadságharc népköltészete a népdalokon kívül bővelkedik prózai hagyományok-
ban is. Számos elbeszélést hallunk csatákról, hőstettekről, a harcok parancsnokairól. A je-
lentős egyéniségek közé valóságos legendák kapcsolódnak. Előfordulnak anekdotaszerü
történetek is. Ezek közlésére az önkényuralmat követően kerülhetett sor. Egy ilyen
gyűjtemény 1868-ban jelent meg Adomák és jellemző vonások a forradalom és honvéd-
életből címmel. Ebben különböző történeteket, anekdotákat olvashatunk Kossuthról,
Bemről, Petőfiről, Nagy Sándorról, Görgeyről és természetesen Damjanichról. A kiejtés
szerint közölt névírásból arra következtethetünk, hogy a példák a szájhagyományból valók.
Itt a helyes ortográfía szerint írjuk. (A 13-ik történet: Vasárnapi Újság, 1898;337. A 14-ik A
szabadságharc népköltészete, 153.).

1. Damjanich midőn a bácskai táborból följött, a rácokhoz egy saját nyelvükön szer-
kesztett proclamatiót bocsátott ki, mely szóról szóra így hangzik:

„Kutyák!
Én elmegyek, mint ellenségtek.
Ha ti azalatt fbimertek támadni a magyar nemzet ellen, kiirtlak benneteket a föld-

szinéről, s hogy magja se maradjon rácnak; utoljára magamat lövöm főbe, mint a legutolsó
rácot."

2. Damjanich Komáromnál kocsizás alkalmával eltörvén lábát, midőn Kossuth a bete-
gen fekvőt meglátogatá és részvéttel monda:

— Fél kezem adnám önnek fél lábáért!
— Óh, én akkor — mond a rácok réme — nyakamat tartanám.

3. Damjanich hidegen és büszkén lépett a vérpadra, s miután a bakót megkérte, hogy ne
kösse szakállára a kötelet, mert az mindig kedves volt előtte, eltörött lábára mutatott és így
szóllott: „Ha te el nem zúzódol, ma már Bécsben vagyok."

4. Damjanich sokszor a legkellemetlenebb időben is kinn szokott hálni az ég alatt. Oda
viteté ki vacsoráját, s ott költötte azt el táborkarával.

Egyszer estve nagyon elkéstek a vacsora kihozatával, a vörössapkások épen akkor már
neki ültek a maguk főztének, s a jó gulyáshús szag még éhesebbé tette a vezért.

— Melyiteké az a jószagú pörkölthús?

61



TÁRSADALOM

— A mienk, de biz a mienk! kiáltozák valamennyien, s körülfogták a tábornokot,
kínálva mindenféle szúró eszközökkel, mik a kés és villa szerepét parodizálták.

A vezér nem hagyta magát sokáig kináltatni, leült egy bogrács mellé, s törzstisztjeivel
együtt nyakig ette magát a katona főzte paprikás állatból.

Csupán egy pár fínyásabb tiszt nem tartott velők, gondolták magukban, majd jön'a
tábornok vacsorája.

Az meg is jött, hanem a mellé a közhonvédeket ültette a tábornok, cserébe a pörkölt
húsért.

A várakozók aznap nem ettek vacsorát.

5. Midőn a tápió-bicskei csata alatt, hol Klapka nagy veszteséggel visszaveretett, és en-
nek segítségére Damjanich küldetett, ez így szólt Görgeyhez:

„—Hát Klapka barátunkat mindig én segítsem ki a sárból?
S ezzel a csatába sietett, alig néhány óra múlva uj dicsősség babérja lengett homlokán.

6. Október 6-án vérpadra hurcolása előtt így szólt nejéhez:
— Ha szeretsz, ne mocskold be halálomat azzal, hogy könyörögj érettem azok előtt, kik

nekem, neked és az egész nemzetnek egyiránt hóhérai.

7. Ágyuszó volt legkedvesebb zenéje, s derék verekedés főgyönyöre. El lehet róla mon-
dani, mit Shakespeare Percyről: „Ez embernek nincs jó kedve, hacsak reggelire hét, nyolc
darabnyi ellenséget agyon nem vert."

8. Amily bátor volt, oly gyorsan föltalálta magát. Egyszer a rácok éjjel támadták meg. A
téli hideg dacára ő és serege egy ingben álltak ki, s megsza-laszták a rácokat.

9. A lagerdorfi ütközetben pisztolyával lőtte le a szaladó szerbek zászlóvivőjét ezt
mondván:

— Nem szaladni való a zászló atyafi

10. Midőn az ítéletet fölolvasták előtte, s abban „ Hauptmann Damjanichnak címezték,
büszke daccal igazitá helyre:

— Nich Hauptmann — Generál Damjanich.

11. Damjanich tábornoknak volt egy házi koldusnéja, aki mindennap valami uj
ürüggyel alkalmatlankodott nála. Egyszer azzal köszönt be hozzá: „én azt álmodtam, hogy a
tábornok úr egy font cukrot és a tábornokné asszony egy font kávét ajándékozott nekem." Ej
az álmok mindig viszájáról teljesülnek, viszonzá a tábornok. „Tehát a tábornok úr fogja a
kávét adni, a tábornokné asszony meg a cukrot, — így is jó lesz."

12. A szolnoki csatában a harmadik zászlóalja vette el a legelső ágyukat az ellenségtől.
A csata végével kérdé Damjanich azoknak a neveit, kik magukat kitüntetek.

— Kötelességünket teljesítők, semmit egyebet — felelének azok, s egy sem nevezte
meg magát, a dicsőség mindnyájuké maradt.

13. Damjanichnak, ha táborban voltak, szokása volt zászlóaljával időzni, amellé tele-
pedni le, és azzal együtt étkezni. Sokszor megtörtént, hogy ha a zászlóalja paprikása előbb
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készült el, mint az ő ebédje vagy vacsorája, leült a fiai közé, jól evett azok ételéből, s ha az
övé megérkezett, azt is együtt fogyasztották el. A szolnoki csata estéjén is zászlóalja mellé
telepedett le, ottan helyezteté el Guzman nevű tiszti szolgájával elemózsiás szekerét, abból
kipakkoltatta különböző nagyságú boros kulacsait, volt az 4 vagy 5 darab, fel egészen a fél
akósig, s mikor már jól falatozott, megkínálta a közelében levő tiszteket is.

14. Damjanichék túl voltak a Tiszán. A Tisza hídjára két-három német ágyú volt
tallározva. Damjanich megkérdezte, kinek van kedve átmenni az ágyúkhoz. Nagyon sokan
jelentkeztek, neki is indultak, de bizony megtizedelték a honvédot. Piroslott a Tisza a piros
sapkáktól, Damjanich háromszor próbálta újból. Harmadszorra sikerült. Mikor befejezték,
Damjanich így szólt a katonákhoz:

— Megérdemelnétek, hogy mindnyájan tisztek legyetek, olyan bátrak voltatok. De mi
lenne akkor a harmadik zászlóaljból, ha csupa tiszt lenne benne?
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