
Aranyalma

Amíg a Pozsonyban összegyűlt rendek az országgyűlésen a királynőt 
várják, és közben csendben azt találgatják, a háború mekkora veszélyt jelent 
számukra és az ország sorsára, mi vessünk egy pillantást a naptárra. 

Szombaton Szent Konstantin napja van. Az erdélyi pásztorok hagyo-
mányosan ilyenkor terelték fel nyájaikat a havasi legelőkre. Az előző év pász-
torszállásának elfoglalása sok munkával és kisebb szertartással járt. A mun-
ka az esztena kitakarításából állt, a szertartás pedig az első tűz meggyújtása 
körül volt. A Kárpátokban a juhászok ugyanis nagy figyelmet fordítottak az 
első tűz gerjesztésére, mert úgy tartották, hogy annak óvó, védő és terméke-
nyítő hatása kiterjed az egész pásztorévadra. 

Szent Konstantin pedig, akinek napjához kapcsolódnak ezek a szokások, 
akit az első keresztény római császárként tartanak számon. A római biro-
dalomban ugyanis ő tette törvényessé a keresztény vallást. Az általa kiadott 
milánói ediktum eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban kirótt 
büntetéseket, melyek miatt nagyon sokan mártírhalált szenvedtek. Az egy-
ház elkobzott vagyonát is visszaadta.

Két héttel ezelőtti rejtvényük nehéznek bizonyult, egyetlen helyes meg-
fejtés érkezett azon szavak helyesírásával, amelyekben előfordult a j vagy ly. 
A jutalomkönyvet, Balla Zsófia Rózsa és Viola bábjátékát a gyergyóremetei 
Balázs Boglárka kapja. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes
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(Folytatás)

Másnap az alispán hajdúi me-
gyegyűlésre hívták össze a 
miskolci és a borsodi neme-

seket. 
– Felséges nagyasszonyunk, Má-

ria Terézia, királynőnk ezen eszten-
dő szeptember havának 11. napjára 
országgyűlést hívott össze Pozsony 
városába! – kezdte a főispán latin nyel-
ven. – Nyilvánvalóan a háborúról lesz 
szó, szorult helyzetbe került az udvar!

– Megint meg kell mentenünk 
a Habsburgokat! – kiáltá itt is, ott is 
nem egy kuruc érzelmű nemes. – Mi 
nem megyünk Pozsonyba!

– Magyarországot is meg kell 
menteni! Ezért kell mennünk Po-
zsonyba! – magyarázta a főispán, 
akiről mindenki tudta, hogy a bécsi 
udvar feltétlen híve. – Mert azok meg 
nem állnak Pozsonyig, avagy Budáig! 
– fűzte tovább a főispán.

– Az országgyűlésre el kell men-
nünk! – kért szót Vay Dénes, Miklós 
apja.

– Hogy megmentsük a testőrtiszt 
fiadat is! Igaz? – kontrázott rá kemé-
nyen Boldvay Demeter, egy tehetős 
Sajó-vidéki nemes úr.

– Demeternek lehet, hogy iga-
za lesz! – kapta el a szót Vay Dénes. 
– Mert ha az egyesült bajor–francia 
seregek nemcsak az osztrák és a cseh 
tartományokban győznek, még ked-
vet kaphatnak Magyarországra is! Ez 
esetben nemcsak az én, hanem a ti fi-

aitokat is meg kell mentenünk! Vagy 
talán nem?

– Úgy van, úgy van! – kiáltozták 
többen. – Itt a haza megmentésére is 
gondolni kell!

Egy szó mint száz, alaposan össze-
csaptak a borsodi megyegyűlésben az 
érvek és az ellenérvek hullámai.

De valójában minden nemes kí-
váncsi volt, mit is mond a felséges asz-
szony.

Merthogy könyörögni fog ne-
künk, abban biztos vagyok – hajtogat-
ta Boldvay Demeter néhány nap múl-
va az egyik komáromi fogadóban, út-
ban Pozsony felé. Egyszóval nemcsak 
Vay Miklós testőrhadnagy és az apja, 
Dénes úr kocsikázott el Pozsonyba, 
hanem a borsodi nemesek jó része is.

Kellemesen meleg, szinte nyárias 
szeptember eleje volt... Pozsony, a ko-
ronázó város felbolygatott méhkashoz 
hasonlított. Az utcákon, a Duna-par-
ton ünnepi ruhás nemes urak és asz-
szonyságok sétáltak (...)

Rebesgették, főként a fiatalok, 
hogy nagy bált rendeznek a diéta vé-
gén. Minden szem a pozsonyi, négy-
szögletes vár falain csüngött... Az a hír 
járta ugyanis, hogy nem a szokásos 
helyen lesz az országgyűlés, hanem a 
pozsonyi vár nagytermében. 

– De hiszen oda a fél nemesség 
sem fér be! – méltatlankodott a köte-
kedő Boldvay Demeter.

Ezért a borsodiak mindent meg-
mozgattak – főként Vay Dénes uram-

nál, hogy a Miklós fia segítségével 
mindenki bejuthasson a vár nagyter-
mébe...

Alig múlt reggel kilenc óra, ami-
korra a Karok és a Rendek, a világi és 
az egyházi méltóságok elfoglalták he-
lyeiket a pozsonyi vár nagytermében. 
Nem messze a hatalmas tölgyfaajtó-
tól, egy kis emelvényfélén ott díszlett 
a felséges asszony, Mária Terézia fekete 
szőnyeggel bevont trónszéke.

– Mintha temetésen lennénk – 
szólalt meg epésen Boldvay Demeter.

– Pszt! Domine Boldvay – intette 
le az egyik Szepessy uraság.

– Már elnézést, de ez a fekete trón 
– replikázott már halkabban Boldvay.

– Kedves öcsém! – fordult hozzá 
igen halk, de komoly hangon az előbb 
szóló Szepessy nemzetes úr. – Semmi 
ok nincs a vidámságra... De csönd, 
mert érkezik a királynő!

A vár nagytermének hatalmas 
tölgyfaajtaját több cifra ruhás, parókás 
lakáj tárta ki, és a felséges asszony, bal-
ján a kancellárral belépett a terembe. 
(Mögötte lépkedett egy főkötős dajka, 
karján egy karon ülő csecsemővel.)

Előbb csak morgás, majd hatalmas 
„vivát” tört ki a teremben.

A fiatal, szép felséges asszony nagy, 
szőke haja két oldalra hullva omlott a 
vállaira, és aranylóan ragyogott a ren-
geteg fáklya fényében. Fején könnyű, 
kis korona díszlett... Egyébként talpig 
fekete ruhában lépdelt a trónhoz.

(Folytatjuk)

Gál Mariann, I. B osztályos, Gyergyóalfalu

Gál Barbika, I. B osztályos, Gyergyóalfalu

Tamkó Sirató Károly

A kis kakas 
Kukurikú...
Megszólalt a kis kakas,
tarkatollú, tarajas:
kukurikú...
a diófa de magas!
Az én hangom magasabb...
oda száll föl
kukurikú...
ahol jár a piros nap!

Gazdag Erzsi

A kis kakas 
rézgarasa

Elgurult egy rézgaras.
Fölkapta egy kis kakas.

Ha fölkapta, jól tette,
a bögyébe betette.

De a bögye kidobta,
mérges lett a kakasra.

Összeszidta a kakast:
„Búzát adjál, ne garast!”

Kis kakas a piacon
búzát vett a garason.

Ezt adta a begyének,
most már békén megélnek.

Páskándi Géza

A szerény kakas
Kukorékol fönn a kakas
a szemétdomb tetején.
Nem a mesebeli nyakas,
ez a kakas más: szerény.

– Jól tudom, nem hangom hozza
a hajnalt, ha kivirít,
nem a kukorék okozza
a pitymallat fényeit;

nem szavamra lesz pirkadás,
felderengő rózsaszín,
nem kukorék, nem kotkodács
miatt lesz hajnal megint. 

Nem! A hajnal jő magától,
akár tetszik, akár nem,
ámde cammog, s én, barátom,
hangommal siettetem.

Kovács András Ferenc

Májusi nóta
Meg sem csallak,
be sem csaplak:
szívem kitárt
fénylő ablak.
Rigó füttyent
egyik szárnyán,
másik szárnyán
aranysármány!

Rá sem szedlek,
be sem csaplak:
szívem feléd
kitárt ablak.
Rajta dalol
rigó, sármány:
jöhet május
már akárhány!

El sem hagylak,
be sem csaplak:
szívem kitárt
felhőablak.
Ha elfárad
rigó, sármány:
ragyog fönn a 
csillag-párkány!

Egy kis összeadás! Írj a számjegyek közé + jeleket úgy, hogy helyes legyen az összeadás. 
(Ha pl. a 2 és 3 közé nem teszel + jelet, akkor ott a 23-as szám áll.) Ha nyerni szeretnél és 
megvan a helyes megfejtés, küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csík-
szereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, és így részt veszel a sorsoláson. 
Jó munkát!
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