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Nagyhét van, húsvét ünnepére készülünk. Az otthoni sürgés-forgás, 
nagytakarítás, sütés-főzés mellett oda kell figyelni ilyenkor az ünnep lelki 
töltetére is, hiszen az adja meg a lényegét. Nem az asztalra kerülő bárány, 
nem is a piros tojás, a nyuszi-hozta ajándék vagy a locsolás a legfontosabb 
ilyenkor. Fontosak ezek is természetesen, hiszen hagyományainkhoz tartoz-
nak, régi szokások szerint kerül az étel az asztalra, jelképes jelentése van a 
piros tojásnak, az írott mintáknak, amelyektől mind-mind gazdagabbak 
leszünk. A húsvét igazi tartalmát azonban Jézus szenvedéstörténete, ke-
reszthalála és feltámadása hordozza. Az, hogy az emberré vált Isten vál-
lalta a legnagyobb szenvedést értünk, megváltásunkért, és hogy a halálból 
feltámadva megmutatta számunkra is a járható utat. A lélek nem vész el, a 
test halála csak egy újabb, más dimenzióban történő élet kezdetét jelenti. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül a csíkszentgyörgyi Biró 
Lídiának kedvezett a szerencse, ő kap jutalomkönyvet. 

Leveleiteket, rajzaitokat, megfejtéseiteket továbbra is várja
Takács Éva 
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A muladi halászok ma is hí-
resek a dalos kedvükről, a 
muzsikás lelkükről. Szép 

holdas estéken még a hálót is cite-
raszó mellett vetik meg. Azért is 
szoktak a muladi emberrel a Tisza 
mentén így tréfálkozni:

– Könnyű nektek, muladi ha-
lászok, ti muzsikaszóval fogjátok a 
halat!

A muladi ember nem haragszik 
meg az ilyen ártatlan incselkedésért. 
Inkább egy kis kérkedéssel felel rá:

– Bizony, a régi muladi halászok 
különb emberek voltak! Azok laban-
cot fogtak a muzsikájuk szavával.

Ennek pedig fele se tréfa ám. A 
kuruc világban a muladi halászok 
voltak a Rákóczi tárogatósai. So-
kan voltak, egész század kitelt be-
lőlük, s a fejedelem mellől soha el 
nem maradtak.

– Még a mennyországba is el-
viszem magammal a muladiakat – 
mondogatta tréfásan a fejedelem, 
mikor éjszakánként a tárogatók 
szava telesírta, teleujjongta a tábor-
tüzektől pirosló mezőket. – Hadd 
tanulják meg tőlük az angyalok is a 
szép magyar muzsikát!

Hiszen a mennyországba el is 
vitte volna őket a fejedelem, hanem 

a számkivetésbe nem vitte el. Mikor 
bujdosásra adta magát, a magyar 
határról visszaküldte a muladi táro-
gatósokat.

– Menjetek vissza a falutokba, 
fiaim. Tárogatók szavára szüksége 
van még a magyar népnek. Tenger 
bánatát ki siratgassa, reménye tüzét 
mi lobogtassa, ha nem a tárogató?

Hadi tárogatók szilaj búgását, 
sikoltó sírását akkor utoljára ver-
ték vissza a Kárpátok bércei. Vala-
hol a trencséni csatatéren hirtelen 
fölkapta a fejét egy-egy haldokló 
kuruc vitéz, de aztán csak visszaha-
nyatlott a vérharmatos gyepre. 

– Álom volt! – sóhajtotta ki 
lelkét a fejedelem után, akinek 
piros csizmája nyomát már akkor 
hóval lepte be a tél, odaát a lengyel 
földjén. 

Odafönt elhallgattak a táro-
gatók, de megszólaltak a tiszai fü-
zesekben. Oda vette be magát a 
muladi tárogatós század, ahogy ha-
zatért, s onnan hordta tele az Alföl-
det a szél a csodálatos muzsikával. 

Hét nap, hét éjszaka szünet nél-
kül csattogtak a harci pacsirták, mi-
kor egy labanc katona nagy pecsétes 
levelet hozott a muladi bírónak.

– Tűzre a tárogatóval!

Ez a szigorú parancs volt bele-
írva a levélbe. Tudta a német, hogy 
annak a szavára fölriad álmából a 
magyar szabadság. Attól félt, tán 
még a holtak is megélednek tőle, 
szerte az országban azért hányatott 
tűzre minden tárogatót.

A muladi halászokat azonban 
nem tudta elhallgattatni.

– Eb ura fakó! – mondták a bí-
rónak, mikor hírül vitte nekik a pa-
rancsot, és még elkeseredettebben 
sikoltoztatták a tárogatót, hogy 
csak úgy reszketett bele a határ.

Kétségbeesetten kapkodott fű-
höz-fához a muladi bíró. Utoljára 
eszébe jutott neki Árkai Lőrinc, a 
muladi földesúr. Az is a fejedelem 
embere volt szívvel-lélekkel. Maga 
ugyan öreg volt már, nem harcra 
való, de két szép levente fiát oda-
adta Rákóczinak. Ki is bujdosott 
vele mind a kettő, s azóta az öreg-
úr megbújt kastélyában, mint a 
megvénhedt oroszlán. Az ablakát is 
csak azért nyitotta ki, hogy jobban 
hallja a tárogatószót.

– Uram – lihegte összetett kéz-
zel –, segíts megmenteni száz jó 
magyar életét! Jön a labanc, halálra 
küldi, akinél tárogatót talál.

Folytatjuk

Barka
Aranyágon sok-sok barka,
Ezüstszínű tavasz rajta,
Fényárban az égnek alja,
Jön a virágoknak napja.

Barka, barka, sok-sok kézben,
Megy a fénynek elejébe,
Fény, mely érettünk született,
Égre vetít  feszületet.

Fűzfapálma fény csodája, 
Ragyogj messze a világba,
Minden gyerek kézbe vegyen,
Reménységünk jele legyen.

Mentovics Éva

Locsolóvers
Húsvéthétfő reggelén 
kis bokrétát szedtem,
tarka-barka virágokról
illatot gyűjtöttem.

Bezártam egy szelencébe, 
repültem is hozzád,
hogy illatos harmatvízzel
megmosdassam orcád.

Szabad-e locsolni?

Húsvéthétfő
vízöntő:
vidám ez,
nem kesergő.

Jönnek fiúk
csapatban,
vidám verssel
hajnalban:

Kiskertemben
jártam én,
szép virágot
láttam én:

meglocsolom,
megöntözöm,
kedves szóval
felköszöntöm.

Benedek Emese Éva, Ditró

Segíts a nyuszinak eljutni a húsvéti tojásokhoz. Ha megtaláltad a helyes utat, rajzold be és 
küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. 
szám), vagy hozd be személyesen.

készítette: Benedek enikő

Balogh József

Locsolásra
Virágharmat várt reám
húsvéthétfő hajnalán.
Kakasszókor elindultam,
tarka rétre eljutottam,
illatait mind elkértem,
és a rétnek megígértem:
locsolkodni elmegyek,
öntözni a hölgyeket.
Tessék, hát most itt vagyok!
Piros tojást kaphatok,
ha már hoztam
jó illatú harmatot?

Húsvéthétfő 
hajnalán
örüljön sok
kicsi lány!


