
Aranyalma

Eltelt az egy nappal meghosszabbított vakáció, bi-
zonyára pihentetek is, szórakoztatok is az elmúlt tíz nap 
alatt. Az ünnepek kapcsán emlékezzünk meg sárkányölő 
Szent Györgyről is, akinek napja idén nagyszombatra 
esett. A harmadik században élt keresztény mártír 
római katona volt, aki Diocletianus császár ideje alatt 
lépett hadiszolgálatba. Kiváló képességei miatt hamar 
magas katonai funkcióba került, de amikor a császár ül-
dözni kezdte a keresztényeket, lemondott hivataláról és 
a császár ellen fordult. Válogatott kínzásoknak vetették 
alá, de mert a végsőkig kitartott hite mellett, kivégez-
ték. Szent Györgyöt leggyakrabban a sárkányt legyőző 
lovagként ábrázolják. Ennek az ábrázolásmódnak egy 
legenda képezi alapját. E szerint Silena városának kö-
zelében egy tóban lakott egy mérges sárkány. Hiába pró-
bálták fegyverrel ártalmatlanná tenni, a sárkány meg-
félemlítette az embereket, akik végül naponta két juhot 
adtak neki. De a juhok elfogytak, és akkor már emberál-
dozatot kívánt a sárkány. Az áldozatokat sorshúzással 
jelölték ki. Mikor már a város legtöbb fiatalja áldozatul 
esett, a sorshúzáson a király leányát jelölték ki következő 
áldozatul. Amikor a leány sírva a tóhoz közeledett, arra 
ment lován Szent György. A lány elmesélte neki a város 

és a sárkány történetét, mire Szent György így válaszolt: 
„Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében.” Ahogy 
a sárkány kiemelkedett a tóból, Szent György Istennek 
ajánlotta magát, és a földre kényszerítette a fenevadat. 
Majd a lánnyal bevezettette a megkötözött, szelíddé vált 
sárkányt a városba. Az ijedt embereket így nyugtatta a 
hős: „Ne retteg jetek, mert az Úristen küldött hozzátok, 
hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. 
Ezért higgyetek Krisztusban és keresztelkedjetek meg, 
akkor megölöm ezt a sárkányt!” Miután a király és népe 
megkeresztelkedett, György megölte a sárkányt. Azon a 
helyen templomot építettek, az oltáron pedig olyan víz 
fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak 
ivott belőle.

Két héttel ezelőtti rejtvényünkre kevés megfejtés 
érkezett, így ma nem sorsolunk jutalomkönyvet, azok 
viszont, akik elküldték megfejtéseiket, részt vesznek jövő 
heti sorsolásunkon.

Május első vasárnapja következik, anyák napját kö-
szöntjük mi is versösszeállításunkkal. Múlt héten a Bar-
ka című vers elől sajnos elmaradt a költő, Dézsi Zoltán 
neve, ezért elnézést kér a szerkesztő,
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A muladi tárogatók
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Folytatás

Lőrinc úr eltűnődött egy ki-
csinyég, aztán megbiccentet-
te szép fehér fejét, s karjára 

támaszkodva a bírónak, leballagott 
a tárogatósok közé.

Azok egyszerre elhallgattak, s a 
tárogatót hónuk alá szorítva, daco-
san néztek az öregúrra.

– A tárogatót nem adjuk oda – 
mondták mogorván. – Azt mondta 
a fejedelem, szüksége lesz még erre 
a magyar népnek.

– Úgy legyen, amint a fejede-
lem mondta – emelte meg süvegét 
Árkai. – Én a tárogatókat el nem 
veszem. Majd elveszi a német. A 
tárogatót is, az életeteket is. Hogy 
számoltok akkor be a fejedelem-
nek?

Az emberek megzavarodva hall-
gattak, Árkai pedig halkabbra vette 
a szót:

– Jobbat tudok én annál. El kell 
rejteni a tárogatókat!

– Nincs olyan hely, ahol a német 
föl nem kutatná. Földből fölássa, 
tetőből kiszedi, kútból kihalássza...

– Tudok én olyan helyet, ahova 
a német el nem juthat – suttogta 
Lőrinc úr. – Oldjátok el a legna-
gyobb halászhajót, és hordjátok rá 
a tárogatókat!

A halászok szót fogadtak. A 
füzekhez kötött hajók közül elol-
dozták a legnagyobbat, és rakásra 
rakták benne a tárogatókat.

– Evezzünk be a Tisza közepére 
– lépett Árkai a hajóba. – Aki föl-
fér, jöjjön velem.

Az emberek betódultak, és ki-
eveztek a mély vízre. Akkor Árkai 
fölvette az első tárogatót, és bele-
csúsztatta a vízbe.

– No, itt meg nem találja a né-
met, bár utánamenne! – fohász-
kodta el magát.

– De uram, én se találom meg! 
– kapott utána riadtan a tárogató 
gazdája.

– Várj, fiam, majd jelt csiná-
lunk a hajóra azon a helyen, ahol 
leeresztettük – mosolygott Árkai 
a bozontos bajusza alatt, s bevágta 
egy kicsit a kardjával a hajó pere-
mét. – A vágás irányába aztán majd 
kihalászhatod.

Aztán fogta a másodikat, azt 
is leeresztette, s megint csinált egy 
vágást. Mire mind a száz tárogatót 
leeresztette, akkorra úgy összevisz-
sza volt faragcsálva a hajó, mint 
amikor a gyerek tarkára faragja a 
nyárfavesszőt.

– No, most már jöhet a német – 
eveztetett vissza Lőrinc úr a partra.

Egy-két nap múlva meg is ér-
keztek a labancok tárogatót égetni. 
Minden bokrot összetúrtak, min-
den tetőt megbontottak, minden 
kutat megcsáklyáztak, de nyomát 
se találták a veszedelmes hangszer-
nek. Tovább is faluztak aztán nagy 
megelégedettem.

Ahogy elhúzódtak, mindjárt 
meglepték a muladi tárogatósok a 
megjegyzett hajót, és nekifogtak a 
Tiszán a tárogatóhalászásnak. Nap-
estig hányták a kotróhálót, halat 
fogtak is tömérdeket, csak éppen 
tárogatót nem fogtak.

– Éppen itt eresztettük le – né-
zegette egyik-másik a faragásokat.

– Az ám, de nem a hajót kellett 
volna megjegyezni, hanem a vizet! 
– kaptak észbe a többiek nagy fel-
zúdulással. – Elámított bennünket 
Lőrinc úr.

Akkorra Lőrinc úr is odavitette 
magát egy ladikon, és lecsillapította 
a fejedelem tárogatósait.

– Nem ámítottalak el benne-
teket, fiúk, csak megmentettelek 
a hazának. A harcok ideje letelt, 
most már szolgáljatok neki békes-
séges munkával.

– Hát most már sose szólalnak 
meg többet a tárogatók? – kérdez-
ték elszomorodva a muladiak. – 
Hiszen a fejedelem azzal biztatott 
bennünket.

– Ha a fejedelem mondta, úgy 
is lesz – csillant föl a szeme Lőrinc 
úrnak.

S csakugyan úgy is lett. A 
muladiak azt mondják, azóta sok-
szor megszólaltak már csöndes 
éjszakákon a tárogatók a Tisza fe-
nekén. Keserves búgás szakad föl a 
vízből, ha baj éri a magyart, csendes 
hálaadás zendül föl, ha öröme van.

Benedek Emese Éva, II. osztályos, Ditró

Székely Anett, III. osztályos, Csíkszentdomokos

Gazdag Erzsi

A legszebb május
Május első vasárnapján
kinyílott a tulipán
kinyílott a nefelejcs is
öreganyám udvarán.

„Szép ünnepet! Szép ünnepet!”
– köszöntött a tulipán.
„Szebbet, jobbat, mint tavaly volt!”
– felelt rá a nagyanyám.

Ekkor léptem udvarukba,
s így fogadott nagyanyám:
„Ez a május a legszebbik,
mert megjött az unokám!”

Fekete Vince

Kistestvér, 
nagytestvér

(felelgető)

– Anyák napja ma van, ma…
 itt állok az ablakba’…
– Nem ablakba’, ajtóban!
Annak is a sarkában.
– Nem sarkában, konyhában!
– Nem is konyha, szobában!
– Virággal a karomba’…
– Nem karomba’, kezemben!
– Ha jobban tudod, fejezd be!

 Anyukám,
 anyukám,
 találd ki,
 hogy az én nagykincsem
 ugyan ki!
 Ki más is lehetne,
 ha nem Te,
 ültess hát gyorsan
 az öledbe!

Pákolitz István

Anyámnak
Hogyha virág lennék,
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüstholddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád,
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal!

Ismered naprendszerünk összes bolygójának a nevét? A kis űrmanó segít neked! Ha megvan 
a helyes megfejtés, küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen.

készítette: Benedek enikő
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A Merkúr áll a legközelebb 

a Naphoz, a Plútó pedig 
a legtávolabb. A Jupiter 

naprendszerünk legnagyobb 
bolygója. A Vénusz a Föld és 
a Merkúr között helyezkedik 
le. A Szaturnuszt gyűrűjéről 

ismerheted fel. A Mars a Föld 
és a Jupiter között van, az 

Uránusz pedig a Szaturnusz és 
a Neptunusz között. 

Sarkady Sándor

Édesanyám tulipánfa
Édesanyám tulipánfa,
Áldott legyen minden ága!
Ezt kívánja, kis virága,
Ágán nevelt tulipánja.


