
Aranyalma

Elérkeztünk a Habsburg-ház egyik kiemelkedő uralkodójának, Mária 
Teréziának korához. A királynő III. Károly magyar király és német–római 
császár lánya 1717. május 13-án született. Mivel egyetlen fiútestvére kiskorá-
ban meghalt, apja uralkodásának nagy részét azzal töltötte, hogy elfogadtassa 
a Pragmatica Sanctiónak nevezett törvényt, amely a Habsburgok birtokainak 
oszthatatlanságát és az örökösödés rendjét, közöttük a leányági örökösödést 
szabályozta. Ennek ellenére uralkodásra nem készítették fel a trónörökösnek 
számító Mária Teréziát, viszont nagy műveltséget biztosító nevelést kapott. 
Meghatározó volt életében a vallásosság is. Férjét apja választotta számára a 
politika szabályai szerint Lotharingiai Ferenc személyében.

Amikor III. Károly meghalt, és Mária Terézia elfoglalta a trónt, a 
Pragmatica Sanctiót korábban elfogadó nagyhatalmak – Spanyolország, Fran-
ciaország, Poroszország, Szászország és Bajorország – nem ismerték el a király-
nő uralkodásának jogosságát. II. Frigyes porosz király 1740 végén hadüzenet 
nélkül támadta meg a Habsburg-birodalmat. Az ezzel kezdődött háborúról, 
annak magyar vonatkozásairól szóló mesét kezdjük el mai Aranyalmánkban.

A fagyosszentek, Pongrác, Szervác és Bonifác bizony hideget és rossz időt 
hoztak számunkra. Igaz, a fagy és a havazás már a múlt héten megérkezett. 
Azért is hívják ezeknek az ókeresztény vértanúknak napját fagyosszenteknek, 
mert a népi tapasztalat szerint ilyenkor hidegre fordul az idő. A nyomtatott 
kalendáriumokban is ilyen mondókát olvashatunk: „Szervác, Pongrác, Boni-
fác, mind fagyosszentek, / Hogy a szőlő el ne hagyjon, füstöljenek kentek!”

A bolygókról szóló rejtvényünk megfejtői közül a balánbányai Korb 
Alfrédnak küldjük a jutalomkönyvet: Páll Lajos Hódara című verseskötetét.

Megfejtéseiteket, rajzaitokat továbbra is várja,
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Kedves Gyerekek!
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A egész Avas hegyét nyári han
gulat lengte be. Bizony még 
odább volt az igazi szüret, 

de a Vayok és a Szepessyek szőle
jében már vidáman szorgoskodtak 
a szedők. Szedték a finomabbnál 
finomabb csemegeszőlőket, me
lyekből ugyan még nem lesz bor, 
legfeljebb gyenge must, és soksok 
szőlővenyigén csüngő számtalan 
fürt, amit egyszerűen csengettyű
nek nevez a borsodi nép.

De vajon miért volt ez a korai 
szüret? A miskolci és a borsodi ne
messég híres Vay családjának, Vay 
Dénes uram fiának, Miklósnak 
a tiszteletére történt mindez, aki 
immár egy kerek esztendeje testőr
tisztként szolgál Bécsben. 

Most először kapott szabadsá
got... Hazatértének azonban nem 
csupán a korai szüret volt az oka, 
hanem egy igen fontos családi ese
mény is, egy nevezetes kézfogó, 
egyszóval Vay Miklós eljegyezte 
Szepessy Katinkát, a másik híres
nevezetes borsodi nemes família 
szépséges hajadonát. 

A Vayak hatalmas pinceháza 
előtt, a nagy teraszon, kifeszített 
ponyva alatt iddogált a nagyszámú 
vendégsereg. A kecskelábú asztalt 
körülvevő lócán puha gyapjúpok

róccal letakart helyen, középütt ült 
a két fiatal. (...)

Vay nemzetes uram nem hívott 
az eljegyzésre zenészeket – pedig 
mindenki azt hitte: nagy mulatság 
lesz a Szinvaparti kicsiny, de pom
pás palotaházban... Ám ezek a de
rék füstösök – akik a kurucoknak 
is nemegyszer muzsikáltak – most 
az alkonyat táján mégis megjelen
tek. Az öreg prímás, RagyaGyanta 
Palya rögvest rázendített a Csinom 
Palkóra. ( Jól tudta: Vay uramnak ez 
a kedvenc nótája... Csakhogy azóta 
már változtak az idők.) (...)

Némely fiatalok, köztük az ifjú 
jegyespár is ropta már a táncot... 
Még nem kellett mécsest gyújtani, 
szép, szelíd, világos este volt, amikor 
egy ismeretlen jövevény, egy fekete 
zsinóros, kék posztóruhás, nagyka
lapos ember jelent meg a színen. Si
mára borotvált arca elárulta, hogy 
valamely hivatal szolgája, küldönce 
lehet... Nagy, vászonbevonatú bőr
táska csüngött a jobb kezében.

– Nemzetes Vay Miklós testőr
hadnagy úrnak hoztam egy fontos 
levelet – szólott.

Szavaira minden elhallgatott, a 
csend megmerevedett.

– Bocsáss meg, Katinkám! – 
fordult halk hangon Miklós a ked

veséhez, majd táncospárját az édes
anyjához vezette.

A küldönc, aki a budai helytar
tótanács lovas futárja volt, a táská
ból viaszpecsétes borítékot nyújtott 
át Miklós úrnak.

A fiatal Vay kíváncsian, de kissé 
sápadtan törte fel a pecsétet. Valami 
rosszat sejtett. Nem is alaptalanul...

A budai helytartótanács a bécsi 
testőrparancsnok utasítását továb
bította.

Két napon belül Pozsonyban, 
az ott lévő testőrkapitánynál je
lentkezzen. A felséges nagyasz
szony, Mária Terézia már a szék
városban tartózkodik. A bajor 
csapatok továbbnyomulnak előre 
Ausztriában és a csehmorva tar
tományokban.

– Kitört a háború! – jelentette 
ki vészt jóslóan a testőrtiszt. – Már 
Ausztriában és Csehországban van
nak a bajorok és a franciák!

– Teringettét! – kiáltotta el 
magát izgatottan Vay Dénes uram. 
(S egy pillanatig egy újabb kuruc 
felkelés gondolata villant át az 
agyán... De aztán hamarosan elfoj
totta... „Az én fiam már testőrtiszt, 
nem fordulhat szembe az udvar
ral...”) (...)

(Folytatjuk)

Szakács Tamás, I. osztályos, Gyergyóalfalu

Darvas Helga, I. osztályos, GyergyóalfaluMolnos Lajos

   Tavaszi dal
Szellő botorkál,
hajadba turkál,
talpad csiklintja
a puha fűszál

Tavasz van, május,
hívnak az erdők,
kicsi patakok,
messze tekergők.

Hívnak a rétek,
várnak a dombok,
virágok hívnak
s a könnyű lombok.

Tavasz van, május,
gyere a rétre,
fogózz kezembe,
fogózz a szélbe.

Gyermekláncfűből
fonjunk egy láncot,
ölelje át az
egész világot.

Békakirály papucsának
elveszett a párja,
nézi erre, nézi arra,
seholse találja. 

Kereste a
gyereke,
ebihalak
serege,
egy se lelte,
úgy elnyelte
fekete tó
feneke! 

Szalajtották a kis gyíkot,
nézze meg az árkot,
keresték a náderdőben
szitakötő lányok. 

Kereste a
gyereke,

ebihalak
serege,
egy se lelte,
úgy elnyelte
fekete tó
feneke! 

Nem találják a papucsot
sehol a világon,
ezért ugrál békakirály
ma is mezítlábon! 

Kereste a
gyereke,
ebihalak serege,
egy se lelte,
úgy elnyelte
fekete tó
feneke! 

Brekeke!...

Markó Béla

Békaiskola
Lent a békaiskolában
az kapja a jó jegyet,
aki a legügyesebben
kapkodja a legyeket.
Fent a gólyaiskolában
az kap csak dicséretet,
aki ebben a tanévben
jó sok békát megevett.
Békáéknál elmarad az
évzáró nagy légyfogás,
mivelhogy gólyáéknál is
épp ma lesz a ballagás...

Fésüs Éva 

Békanóta 

Kösd össze a számokat növekvő sorrendben, és meglátod, milyen állat áll a cirkusz 
előtt. Ha nyerni szeretnél és megvan a helyes megfejtés, küldd el a Hargita Népe szerkesz-
tőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be szemé-
lyesen, így részt veszel a sorsoláson. Jó munkát!

készítette: Benedek enikő


