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Annak ellenére, hogy voltak pozitív intézkedései, II. József, a kalapos király 
nem örvendett népszerűségnek Magyarországon. A nemesek féltek attól, hogy 
nagyobb adót kell fizetniük, ezért nem álltak ellen a népszámlálás és a kataszteri 
felmérés, a földterületek hivatalos nyilvántartásba vétele lebonyolításának. Amikor 
aztán 1788-ban II. József belépett az egy évvel korábban kitört orosz–török hábo-
rúba, szövetségese, II. Katalin orosz cárnő oldalán, a magyarságra elviselhetetlen 
terhek nehezedtek. A férfiakat besorozták katonának, az adóterhek is megnőttek, 
ez pedig  tiltakozást váltott ki. A császár belefáradva a sok küzdelembe, 1790 ele-
jén visszavonta majdnem minden addig meghozott, Magyarországra vonatkozó 
intézkedését. Csak a vallástürelmi, a jobbágyságot és a papságot érintő rendeletei 
maradtak érvényben. Nem sokkal ezután II. József kalapos király meghalt. 

A trónra testvére, II. Lipót került, akit 1790. november 15-én, Pozsony-
ban koronáztak magyar királlyá. A koronázás után a Szent Koronát Po-
zsonyból Budára szállították. Rövid uralkodása alatt próbálta helyrehozni 
mindazt, amit II. József elrontott, ugyanakkor a francia forradalom jelen-
tette veszéllyel is szembe kellett néznie. II. Lipót 1792-ben hirtelen meghalt. 
A történészek nem zárják ki azt sem, hogy megmérgezték. 

Tegnap Péter és Pál napja volt. Az egész magyar nyelvterületen úgy tartot-
ták, hogy a búza feje ilyenkor megszakad, ami azt jelenti, hogy beérik, és kez-
dődhet az aratás. Szombaton, július 2-án pedig Sarlós Boldogasszony ünnepe. 
A római katolikus egyházban arra az eseményre emlékeznek, amikor Szűz 
Mária méhében Jézussal meglátogatta unokatestvérét, a szintén gyermeket 
váró Erzsébetet. Az ünnep magyar neve az aratás kezdetéhez kapcsolódik. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balogh Béni

A császár és a szegény pap
(Folytatás)

A császár és a rektor gyalogosan 
mentek az ütött-kopott, düledező 
református parókia felé.

– Éppen hazafelé tart a tiszteletes 
úr – mutatott az úton baktató, ma-
gas-vállas, palástos emberre a rektor. 

A parókia kapujában találkoz-
tak össze. 

– Tiszteletes uram, bemutatom 
kegyelmedet a felséges császárnak – 
szólalt meg magyarul a rektor.

A tiszteletes kicsit meglepődött, 
mert a császárt fekete posztóruhája 
után inkább valami tudósnak, mint 
uralkodónak nézte. 

– Hódolatom, felséges uram – 
szólott a pap németül, majd, ha nem 
is mélyen, de meghajolt a császár felé.

– Üdvözlöm kegyelmedet – vá-
laszolt a császár. – Hiányoltam az 
üdvözlő küldöttségből.

– Sajnos, nem értem rá. Fontos 
dolgom volt... Elnézést kérek felsé-
gedtől, de nagyobb urat kellett szol-
gálnom. 

– Nagyobb urat? – ütközött 
meg a császár.

– Igen, felség... A halált. Temetni 
voltam a szomszéd faluban – majd 
egy mozdulattal szerény hajlékába 
invitálta II. Józsefet. 

Az imént még bosszús császár 
arcáról hirtelen eltűntek a harag 
jelei. A megyaszói kálvinista pap 

okos, talpraesett felelete, megmá-
síthatatlan igazsága lefegyverezte.

– Igaza van kegyelmednek – for-
dult hozzá barátságos hangon. – A 
halál a császároknál is nagyobb úr. Jól 
tette, ha a kötelességét teljesítette.

– Köszönöm a megértést, felség 
– hajolt meg a pap. – Ha meg nem 
veti szerény hajlékomat. 

– A dolgom ugyan nagyon sie-
tős, de megtisztelem kegyelmedet 
azzal, hogy pár percet a házában 
töltök.

– Nem az enyém, felség, hanem 
az egyházé – javította ki a pap. – 
Sajnos, a református egyház nagyon 
szegény, s így a parókia is eléggé ro-
zoga állapotban van.

A császár elkomorodva nézett 
körül.

A pár percből aztán pár óra lett. 
II. József ugyanis alaposan kikérdez-
te a szegény, de okos papot a vallási 
és más egyéb rendeletek betartásáról. 
És miután a pap is nagyon szerette a 
könyveket (akárcsak a császár), nem 
is egy műről, vagyis a felvilágosodás 
eszméiről is szó esett.

A császár kíséretének tagjai már 
ugyancsak türelmetlenek voltak.

– Csak nem esett baja felségednek?
Hamarosan több generális és ta-

nácsos ment fegyveres katonákkal a 
parókiára. Félelmük azonban alapta-
lan volt. 

A császár és a kálvinista pap mo-
solyogva jöttek ki a parókiáról. A 
jelenlévők nem kis ámulatára aztán 
karonfogva mentek a bíró házához. 
Itt az uralkodó rögtön a kancellá-
ria vezetőjét hívatta, s közölte vele, 
hogy fontos okiratok készítése kö-
vetkezik.

Ezután a szegény, okos paphoz 
fordult:

– Tiszteletes uram, oly talpra-
esetten s okosan viselkedett, vala-
mint engem oly igen jól elszórakoz-
tatott, hogy több kérését is hajlan-
dó vagyok teljesíteni.

Meglepődött a pap, de azért 
nem jött zavarba.

– Három épület ügyében szól-
nék – kezdte a tiszteletes. – Kettő 
megvan, de igen rozzant állapot-
ban... Egyik a templom, másik a pa-
rókia... A harmadik azonban sehol 
sincs... ez pedig a skóla épülete. A 
rektor uram ugyanis egy falusi szal-
más házban tanít.

A felséges úr bólintott, a kan-
cellárista pedig írásba foglalta a pap 
kívánságait.

II. József ezután valóban betar-
totta ígéretét: pár éven belül nem-
csak a templomot meg a paplakot 
javították ki, hanem új iskola is 
épült. És mindezt a szegény, okos 
kálvinista tiszteletesnek köszönhet-
te Megyaszó.

Petres Árpád, IV. osztályos

Petres Árpád, IV. osztályos

Drégely László

Aratás
Süt a nap, meleg van
Rekkenő a hőség,
Mégis a faluban
Jár a sok cséplőgép.

Kövér búza pereg,
Megtelnek a zsákok,
Holnap már új lisztből
Sülnek a kalácsok.

Markó Béla

Tücsökvigasz
Ott éldegélni egy tücsökodúban,
nézni a súlyos búzaszemeket,
elhúzódni, ha jő a fergeteg,
és cirpelgetni, ha a nap kibukkan,

egyetlen esőcsepptől jól elázni,
cidrizni, hogyha egy fűszál ledől,
elugrani egy cipőtalp elől,
és nem is tudni, 
hogy milyen parányi

tücsök vagy te, milyen ici-pici,
hiszen a hangod messzire viszi
a szél. Hallod-e? Megtelik vele

a nagy mező, már csupa cirpelés!
Húzzad csak! 
Akkora minden zenész,
amekkora éppen az éneke!

Reviczky Gyula

Aratás
Lekonyul a búza feje;
Aratásnak van ideje.
Gazda ember kaszát penget,
Úgy vágja a sűrű rendet.

Hangzik a dal munka közbe,
A kévét így kötik össze,
Sárga kalászt egybehányva,
Mind izzad, de egy se bánja.

Elindulnak nagy szekéren,
Koszorú van közepében,
Aratásnak koszorúja;
Így mennek be a faluba.

A legvénebb béres aztán
A tornác elé akasztván,
Körüle víg arcú lányok
Járnak aratási táncot.

S a gazda pihenni dől le,
A gond messze van ma tőle.
Ha csorgott is verejtéke,
Mégis nyugalom a vége!

Zelk Zoltán

Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció! 

Végh György

Golyózás 
a csillagokkal

Fenn az égen a sok csillag
mint megannyi kicsi ékszer –
hogyha mindet neked adom,
azzal, ugye, megelégszel?

Kicsi golyó minden csillag,
elgolyózhatsz velük szépen,
s ha veszítesz is belőlük,
marad elég fenn az égen!

Híres magyar írók, költők képeit láthatjátok a rejtvényben. Kíváncsi vagyok, felismeritek-e 
őket? Segítségül a rejtvény alján összekeverve feltüntettük a neveket. Ha megvan a megol-
dás, írjátok be a képek alá és küldjétek el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozzátok be személyesen, és így részt vesztek a 
nyereménysorsoláson. Jó munkát!
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