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Mária Terézia még uralkodott, amikor társuralkodóvá vette maga 
mellé fiát, aki II. József néven vált német királlyá, majd apja halála 
után német-római császárrá. Mária Terézia halála után ő lett a ma-
gyar király is, ám nem koronáztatta meg magát, így „megszabadult” 
az ezzel járó eskütételtől. Így nem tartotta magára nézve kötelezőnek 
azokat az egyezségeket, amelyeket elődei és a magyar rendek kötöttek, és 
nem kellett biztosítania a nemesek jogait. Édesanyjához hasonlóan ren-
deletekkel kormányzott, az országgyűlést egyszer sem hívta össze. Olyan 
sok rendeletet adott ki, hogy azokat képtelenség volt végrehajtani. Sokat 
már azért sem, mert értelmetlenek voltak, mint például a női divat 
korlátozása, vagy sértette a hagyományokat (pl. tiltotta, hogy a halottat 
koporsóban temessék el).

A magyarság szempontjából rendelkezéseinek egy része károsak 
voltak, ilyen volt a nyelvrendelet, melynek értelmében a németet tette 
meg a birodalom egyetlen hivatalos nyelvének. Jó rendeletnek számított 
viszont a vallási türelmi rendelet, amely a reformátusok, evangélikusok 
és görögkeletiek számára a korábbinál szabadabb vallásgyakorlást enge-
délyezett. 

Az osztályotokban a táblára bizonyára felkerül holnap a VAKÁCIÓ szó. 
Az értesítők – remélem – arról árulkodnak, hogy jól végeztétek dolgotokat 
a tanév folyamán: Csupa jó és nagyon jó minősítést várnak szüleitek is, a 
nagyobbaktól pedig jó jegyeket. 

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a lövétei Mihály Anitának kedve-
zett a szerencse, Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág című könyvét 
kapja ajándékba.

Remélem, a következő hetek, hónapok nagy szabadságában sem fe-
ledkeztek meg az olvasásról. Az Aranyalma továbbra is biztosít számo-
tokra érdekes és tanulságos olvasmányokat, verseket. Ha pedig kedvetek 
van, rajzoljátok le nyári élményeiteket és küldjétek be a szerkesztőség 
címére, hogy viszontláthassátok a nektek szerkesztett oldalon. Leveleite-
ket várja

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balogh Béni

A császár és a szegény pap

Mária Terézia hosszú 
uralkodása után fia, II. 
József került az osztrák 

császári és a magyar királyi trónra. 
Őt csúfolták a magyar urak kala-
pos királynak. II. József ugyanis 
nem koronáztatta meg magát. Úgy 
gondolta, ha nem tesz esküt a fe-
udális magyar alkotmányra, akkor 
nem lehet őt esküszegéssel vádol-
ni. Egyszóval azt tehet, amit jónak 
lát! Tette is!

Mi tagadás, sok tévedése volt a 
kalapos királynak. (Többek között 
erőszakolta a német nyelv hasz-
nálatát.) Ám legalább annyi okos 
és értelmes intézkedést is hozott. 
Különösen a híres türelmi rendele-
téért tisztelte a nép. Főként a Hegy-
alján...

Abaúj és Zemplén megyék jó 
részében ugyanis nagyon sok volt a 
protestáns vallású ember. 

A levert Rákóczi-szabadságharc 
után a Hegyaljára, a felkelés fő fész-
kére igen nagy nyomás nehezedett. 
Tetézte ezt a Habsburg-uralkodók 
kálvinista-ellenes politikája is. 

II. József uralkodásának ide-
jén is a türelmi rendeletet igyeke-
zett kijátszani a katolikus papság 
befolyása alatt álló hivatali szerv. 
II. Józsefnek ez – a hagyomány 
szerint – a fülébe jutott, és el-
határozta: személyesen ellenőr-
zi, miként hajtják végre e fontos 
rendeletét. Így került el a császár, 
Kassára igyekezvén, a Hegyaljára 
is. Természetesen nagy készülődés 
előzte meg a magas rangú vendég 
érkezését. 

A Hegyalja csücskében, Szerencs 
közelében terült el egy akkor még 
igen kicsiny falucska, Megyaszó. 

A helység népe, főként a vezetője, 
már hetek óta a készülődés lázában 
égett. A fiatal nemes ifjak nyalka 
ruhás lovas bandériumot alakítot-
tak. A kisasszonykák szép ruhákat 
varrattak Miskolcon vagy Kassán. 
A falu bírája nagy fogadó beszédet 
íratott a helybéli kálvinista tisztele-
tes úrral. 

Egy kora őszi napon pedig futár 
érkezett Miskolcról, hogy a felséges 
úr már ott időzik, és hamarosan 
megérkezik a Hegyaljára is.

Ha pontosan nem is tudták 
kiszámítani a megyaszóiak, hogy 
mikor érkezik oda, de tudták, még 
aznap áthalad a falun. 

Nőttön-nőtt az izgalom. Nem 
csoda, hiszen eleven császárt még 
sosem láttak, aki ugyanakkor még 
kalapos király is!

– Vajon megáll-e, és elfogadja-e 
a falu vezetőinek meghívását egy 
kis vendéglátásra? Avagy egyszerű-
en továbbmegy Kassa vagy Újhely 
felé?

Aki csak számított valamit 
Megyaszón, az már mind a falu 
bejáratánál lévő fahídon álldogált, 
méghozzá a virágokból font diadal-
kapu előtt! Egy valaki azonban hi-
ányzott: mégpedig a falu kálvinista 
papja. Nagyon meglepődött ezen 
a fogadóbizottság, s a bíró uram 
azonnal küldöncöt menesztett a 
tiszteletes úrhoz, mely üzenetben 
nagyon kérte: jöjjön azonnal a híd-
hoz, mert már erősen közeledik a 
felséges császár.

A gyalogos nyargonc hamaro-
san visszatért.

– Bíró uram – kezdte a süvöl-
vény legényke lihegve –, nem gyön 
a tiszteletes úr!

– Nem jön? – álmélkodtak el 
valahányan.

– És ugyan miért? – kérdezte 
komoran a bíró.

A legényke vállat vont.
– Nekem bizony nem kötötte az 

orromra, de azt mondotta: nagyon 
fontos dolga van.

A falu nemesei, élükön a nem-
zetes bíró urammal, megdöbbenés-
sel hallották az üzenetet. 

– Hát van ennél fontosabb 
dolog, mint a felséges császárt fo-
gadni? További méltatlankodásra 
azonban már nem volt idejük a 
nemzetes uraméknak, mert köze-
ledett a falu felé az a huszárszázad, 
amely után közvetlenül már a csá-
szár kísérete érkezett.

A rektor uram ekkor intett a 
helybeli cigánybandának, hogy 
zendítsen rá a császári himnuszra. 
Az öreg prímás azonban annyira 
meglepődött, hogy a német ze-
nedarab helyett egy pattogós ku-
ruc dalba kezdett. (Talán éppen a 
Csinom Palkóba?)

– Megőrültetek, morék! – üvöl-
tött fel vészt jóslóan a rektor úr, 
de szerencsére az iskolás gyerekek 
éneklése elnyomta a pattogós kuruc 
dalt és a kiabálást. 

Közben a vén prímás is észbeka-
pott, hogy itt nem Rákóczi, a nagy-
ságos fejedelem tért vissza, hanem 
a császár érkezik ide. És egy ügyes 
„modulációval” áthangolta a bandát 
a császári himnuszra.

A fogadóbizottság – aki ezt mind 
hallotta – ugyancsak verejtékezett 
kínjában. Nem csoda hát, ha ezután 
a bíró uram dadogva mondotta el az 
ékes latin nyelvű üdvözlő beszédet.

(Folytatjuk)

Páll Krisztina, IV. B osztályos, Gyergyóalfalu

Mentovics Éva

Mezei csokor
Tarka mező virágai, 
lilák, sárgák, kékek, 
hadd kötök most belőletek 
búcsúcsokrot, szépet.

Búzavirág, pipacs, láncfű 
marad még a réten, 
búcsúzom az óvodától, 
hadd búcsúzzam szépen.

Három egész napon át
Bújtam erdő vadonát,
Gomba-mezőt,
szikla-tetőt bejártam.
Három egész napon át
Faragtam egy furulyát,
Vadrózsából tündérsípot csináltam. 

Búcsúzóul szaporán
Megfújom a furulyám,
Elmegyek én árkon-bokron,
sövényen.
Árkon át és bokron át
Elhagyom az óvodát,
Tanulok az iskolában serényen.

Donászi Magda

Búcsú
Búcsúzzunk jókedvvel!  
Búcsúzzunk vidáman! 
Egyszer találkozunk 
Majd az iskolában.

Addig arra kérem 
Az új nagycsoportot: 
Mackóra, babára 
Viseljenek gondot.

Vízipálmánk szomjas, 
Nagyon sokat iszik. 
A kaktusz keveset, 
Kövirózsánk kicsit.

Vigyázzatok könyvre, 
Kisszékre, kiságyra! 
Kedves új nagycsoport! 
A viszontlátásra! 

Billegünk,
ballagunk,
jó így körbejárni;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:
Tessék meg-megállni.
Mint a fűben
a madár – 
körülnéz
és
messze száll.

Billegünk,
ballagunk,
mindent körbejárunk;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:
ez volt a mi házunk.
Megszerettünk óvoda –
nem felejtünk
el
soha! 

Tandori Dezső

Óvodások ballagó-dala

Kiss Jenő

Három egész napon át

Egy kis kvízjáték! Ha tudod a választ, tégy egy x-et a helyes megfejtés elé. A megoldáso-
kat 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

1.) Melyik szent nevét viseli az éjszaka világító bogár?
☐  Szent János ☐  Szent Ferenc ☐  Szent Péter ☐  Szent Ignác

2.) Hova kéne menni pulykakakast venni az ismert dal szerint?
☐  Brassóba ☐  Debrecenbe ☐  Budapestre ☐  pulykafarmra

3.) Melyik hangszernek ugyanaz a neve, mint egy növénynek?
☐ gordonka ☐  orgona ☐ oboa ☐  citera

4.) Hogyan nevezik a fejtörőkben egy sorozat valamilyen 
szempontból kilógó tagját?
☐  tyúktojás ☐  verébtojás  ☐ kakukktojás ☐  fecsketojás

5.) Kit vagy mit érnek hamarabb utol, mint a sánta kutyát?
☐ a kocogót  ☐ a hazug embert ☐  a villamost ☐  a lajhárt


