
Aranyalma

Válságos helyzetben koronázták meg Mária Teréziát 1741. június 25-
én. Az új porosz király, II. Frigyes területszerzési szándékkal megtámadta a 
Habsburg Birodalom gazdag tartományát, Sziléziát. A szövetségesek, Ang-
lia és Oroszország nem kapcsolódtak be a háborúba, ráadásul azt ajánlották 
a királynőnek, mondjon le Sziléziáról, és az időközben ellene indult bajor és 
francia csapatok ellen forduljon. A királynő szeptember 11-én találkozott a 
pozsonyi országgyűlésen a magyar rendekkel. Hatásos körülmények között 
kérte segítségüket a birodalom, saját személye és családja megmentésére. 
A szemtanúk azt mesélték, hogy a jelen lévő képviselők egy emberként ki-
áltották az azóta híressé vált felajánlást: Vitam et sanguinem, azaz hogy 
életüket és vérüket adják a királynőért. Ebben a döntésben fontos szerepet 
játszott, hogy az ellenfél, a bajor Károly Albert nem ígért függetlenséget 
Magyarországnak, és hogy Mária Terézia ugyanakkor érvénytelenítette 
apja néhány magyarellenes intézkedését, törvényt hozott a nemesi föld adó-
mentességéről és megengedte a katonaságnál a magyar nyelvű vezényletet.

Bár a katonaságot megerősítették, Sziléziát mégsem sikerült megtartani: 
az örökösödési háborút az aacheni béke zárta le. Ebben elismerték Mária 
Terézia jogát a trónra, de Szilézia nagy részéről le kellett mondania. 

A gyermeknapra készülve a csíkszeredai József Attila Általános Iskola II. 
Step by Step osztályosai verset írtak, rajzoltak. Munkáikból küldtek az Arany-
alma számára is, ezekből válogattam, és megosztom ma minden olvasóval.

Két héttel ezelőtti rejtvényükben, ha helyesen kötöttétek össze a szá-
mokat, egy tevét rajzoltatok ki. Meg fejtőink közül a csíkszeredai György 
Edvin kapja Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág című könyvének 
első kötetét.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

Könnyek és csípések
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(Folytatás)

A pohos-potrohos, parókás 
kancellár erősen raccsol-
va beszélt, s előbb né-

metül, majd latinul ismertette a 
hadi helyzetet. A magyar nemes-
ség jó része csak most értesült 
arról, milyen nagy veszélyben 
van a Habsburgok trónja... Bi-
zony sokan meglepődtek, de sok 
küldöttben reménység is támadt: 
talán egy újabb kuruc felkelés is 
kipattanhat.

A levegőben forró izgalom iz-
zott.

A kancellár kis köhögés után 
befejezte beszédét, majd imígyen 
fordult az egybegyűltekhez:

– Tekintetes és nagyságos Ka-
rok és Rendek! Uralkodónk, Má-
ria Terézia, felséges királynőnk 
kíván szólni!

– Vivát! Vivát! – hallatszott 
itt is, ott is a gyér éljenzés.

És ekkor a szépséges királyasz-
szony felállt a fekete trónszékről, 
intett a dajkának, aki a kisded Jó-
zsefet, a trónörököst nyújtotta át 
neki. Ünnepélyes, nagy csend ál-
lott be a teremben, minden szem 
a királynőre vetődött.

– Kedves Híveim! Derék ma-
gyarjaim! – kezdte elfogódott 
hangon Mária Terézia. – Minden-
felől veszély fenyeget, az ellenség 
betört Ausztriába, közelednek 
Magyarország felé! Veszélyben 
forog az ország koronája! Veszély 
fenyegeti saját személyünket és 
gyermekeinket! Amikor minden-
ki elhagyott, a magyarok híres 
fegyveréhez, ősi vitézségéhez és 
hűségéhez folyamodok, beléjük 
helyezzük minden reményünket 

– mondotta többek között, majd 
nagy, kék szemeiből csendben 
hullani kezdtek a könnyek.

És e feszült pillanatban, ho-
gyan és miért, de hatalmasan fel-
sírt a kisgyermek József, a leendő 
trónörökös.

A szép királynő könnyei és a 
gyermek éles sírása oly megdöb-
bentő hatással volt az egybegyűlt 
nemességre, hogy a jelenlévők szin-
te egytől egyig kardot rántottak, és 
egy szívvel-lélekkel ezt kiáltották:

– Vitam et sanguinem! Éle-
tünket és vérünket, a mi királyun-
kért, Mária Teréziáért.

Ezután hatalmas vivátozás tört 
ki a teremben... A királynő pedig 
csak állt, csak állt és könnyezett, 
karján a kis trónörökös meg egyre 
csak sírt!

Végül a dajka odafutott, s a 
gyermeket elvette a királynő ke-
zéből, és kivitte a teremből... De 
a vivátozás még sokáig nem szűnt 
meg.

Este a borsodi nemesek szál-
lásán együtt volt az egész megyei 
kompánia.

– No, most aztán adhatjuk a 
magyar vért, hogy megmentsük 
a Habs burgokat! – kellemetlenke-
dett Boldvay Demeter.

– Ugyan, Döme, hagyd már az 
okvetetlenkedést... A magyar ne-
mesi becsület különben sem en-
gedhetné meg, hogy egy asszonyt 
letiporjanak, aki sírva könyörög a 
nemzetnek.

– És a kis trónörökös is hogy 
sírt, egyem a szép lelkét – lelkese-
dett az egyik nemesasszony.

– Hát igen... Nem csodá-
lom – morogta szomszédjának 

Boldvay Döme. – Mikor a felsé-
ges asszony a fenekébe csípett! 
Fusson ki a két szemem, ha nem 
így láttam!

(A borsodiak a testőrtiszt se-
gítségével egészen közeli helye-
ket kaptak.) Kazinczy László, 
Boldvay Döme szomszédja – aki 
szintén Sajgó-vidéki nemes volt – 
hatalmasan felkacagott. 

– No hát ez a Döme! – csap-
kodta a térdét nevettében.

Ezután hangosan is megem-
lítették Boldvay Döme feltétele-
zését. Sokan megbotránkoztak 
rajta, míg mások jót nevettek... 
(Ám e „rege” mind a mai napig él 
a magyar nép emlékezetében.)

...Akárhogy volt, akármint 
volt, de Mária Terézia a magya-
rok segítségével megnyerte a há-
borút... A híres magyar huszárok 
a Rajna partját is elérték, s odáig 
üldözték az ellenséget... Így men-
tették meg a Habsburgok trónját. 
(...)

Utóirat: Hát a jegyespárral 
ugyan mi lett? (Erről már nem 
szól a „rege”.) De!... Mind a Vay, 
mind a Szepessy családok a ké-
sőbbi évszázadokban is fontos 
szerepet játszottak Borsod törté-
nelmében...

Így könnyen hihető, hogy a 
jegyespár átélte az osztrák örökö-
södési háborút – ami azért tört 
ki, mert nem akarták elismerni 
Mária Terézia uralkodásának tör-
vényességét, mivel odáig csak fiúk 
örökölhették a trónt – szóval: 
megérték a békét, házasságot kö-
töttek, a hátralevő éveiket boldo-
gan élték le gyermekeik s unokáik 
körében.

Ördög Kinga, II. osztályos, Csíkszereda
„Tücsök, húzd az én nótámat!”
– szól a margaréta.
„Azt húzzad, hogy virág vagyok
és nem sárgarépa...”

„Tücsök, az enyémet húzzad!”
– piros pipacs mondja.
„Az enyémet! Az enyémet!”
– kiáltozzák sorba...

Szegény tücsök látja már, hogy
a fele sem tréfa:
a végén még hajba kapnak
pipacs, margaréta.

Ezért így szól: „Nem húzhatom
nektek, szép virágok,
ma van a Hold neve napja,
neki muzsikálok...” 

Zelk Zoltán

Az okos tücsök

A legvidámabb 
család

Apa elment Bukarestbe,
Onnan meg megy Budapestre.
Néhány napot marad és megy,
Apa, maradj, ne menj, kérlek!

Bercel közülünk a legkisebb, 
Ledönt, rombol, még el is megy,
De ő mégis rendes gyerek,
Ügyes kisfiú is lehet.

Fruzsi sokszor, sokat nyafog,
Ez egy lányhoz képest is sok.
Anya sokat mos és főz,
Locsog a víz, száll a gőz.

Én csak járok iskolába,
Nem szeretem, de hiába.
Csak kell járni valahova,
Hol tudást tesznek az agyadba.

Nagymama süt a legjobban,
Nagyon jó szakács,
Nagytata fúr, farag, ácsol,
Nagyon jó barkács.

Ha a család egybegyűl,
Nagymamáéknál leül,
Bészélgetnek, falatoznak,
Az új házról vitatkoznak.

László Örs Boldizsár,
II. SbS osztály,

József Attila Általános Iskola 

Keresd a különbségeket! Ha megtaláltad a 10 különbséget és bekarikáztad, vágd ki a rejt-
vényt és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek 
utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, és így részt veszel a nyereménysorsoláson. Jó 
munkát!

készítette: Benedek enikő


