
Aranyalma

Beléptünk az év utolsó előtti hónapjába, novemberbe. Szent András 
havának, őszutónak, de enyészet havának is nevezik. Naptárunkban ez 
a tizenegyedik hónap, neve mégis a kilences számhoz köthető: a római-
aknál kilencedik hónap volt, a latin kilencet jelentő novem szóból ered. 

November elseje és másodika a magyar nyelvterületen a halottak kul-
tuszához kapcsolódik. A november elsején tartott Mindenszentek napját és 
a másodikán megült halottak napját a 9. és 10. század óta ünnepli katoli-
kus egyház. A keltáknál még régebbi ez az ünnep, ugyanis november 1-jére 
esett a kelta év kezdete, amikor áldozatokat hoztak a halottak tiszteletére. 
Mindenszentek napját 835 óta, halottak napját pedig 998 óta tartja az 
egyház. A gyertyagyújtásnak, harangozásnak az embereknek a szellem-
világgal való kapcsolatában van szerepe. Természetesen számunkra a ha-
lottainkra, őseinkre való emlékezés napja, amikor a gyertyák fénye mellett 
felidézzük azoknak az emlékét, akik előttünk jártak.

Két héttel ezelőtti rejtvényükbe sajnálatos hiba csúszott: a második 
hálónak az alsó sora lemaradt, így több megfejtést is helyesnek fogadtunk 
el. A megfejtők közül a lövétei Mihály Anitának kedvezett a szerencse, 
neki küldünk jutalomkönyvet. 

Leveleiteket, megfejtéseiteket továbbra is várja
Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Ördög Kinga, III. osztályos, Csíkszereda

Csala Zsanett, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Szabó Lőrinc

November
Az ősz legutolsó virágait
szedem. November siratja magát.
Sárban gázolok a dúlt réten át,
s mintegy válaszként bennem is esik.

S ez így lesz most már mindig, mindig így.
Most lettem öreg, céltalan a vágy.
Gördülne elém az egész világ,
nem jutnék benne, csak a sírodig.

Apró csillagok, kék s arany szemek,
szerények, fakók, ismeretlenek
gyűlnek csokromba, szerényebbeket
már te se kívánhatnál. Gondolatban,

míg szedtem, te kísértél, szép halottam,
s most árván nézem őket: kinek adjam? 

      Kányádi Sándor

November
Nyugaton, keleten 
vörös az ég alja. 
Régről nem kelepel 
kéményen a gólya. 

Csóka- s varjúsereg 
lepi el a fákat, 
véget a szél se vet 
a nagy csárogásnak. 

Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud november, 
birkózik a csupasz 
hegyekkel, vizekkel. 

Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 
a csókák és a varjak.

Véka eső, köböl sár,
aranyeső hulldogál.
Levélszőnyeg alattam,
sünike az avarban.

Hideg van és fúj a szél,
addig amíg utolér,
A nap is már szenderül
erdőn, mezőn, hegyen túl.

Szabó Balázs
III. osztályos, Csíkszereda 

Folytatás
– Hé, kisfiú – kérdezték tőle 

a katonák –, nincs ebben a ti fa-
lutokban valami bujdosó honvéd 
tiszt?

– De... de van – nyögte a Kuc-
kó király.

– Hol van, merre van? – kap-
tak a szón a katonák.

Háromszor is megkérdezték, 
míg a Kuckó király meg bírt szó-
lalni:

– Túl... túl a Tiszán, a bátkai 
majorban.

Az egyik katona egy arany-
pénzt szedett elő a tarsolyából, azt 
a markába nyomta a gyereknek.

– Nézd, ez a tied, amiért iga-
zat mondtál. Ha odavezetsz ben-
nünket, akkor másikat is kapsz. 
Megveheted rajta a bíró házát.

A Kuckó király szégyenlősen 
lehajtotta a fejét.

– Várjanak, míg besötétedik. 
Akkor álmában lephetik meg, 
akit keresnek.

– Egész okosan beszél ez a 
gyerek – mondta a katona a tár-
sainak.

Aztán egyikük kiállt a kapu 
elé őrködni, ketten pedig beszál-

lásolták magukat a Galambosék 
tisztaszobájába. Vitték magukkal 
a Kuckó királyt is, hogy meg ne 
ugorjon valahogy. Esze ágában 
se volt az a szegény fiúnak. Csak 
azért leselkedett ki az ablakon, 
hogy az öreg halászmestert meg-
szólíthassa:

– Imre bácsi, hol vágtak ma 
léket a Tiszán?

– Mi közöd hozzá? – mor-
gott mérgesen az öreg halász. – A 
makkosi töltés irányában, ha bele 
akarsz fulladni.

Kuckó király nem szólt töb-
bet, lehorgasztotta a fejét, lefogta 
a szemét, úgy tett, mintha aludna. 
Alig bírták fölrázni a katonák.

– Hé, fiú, szedd össze magad! 
Indulhatunk már, akár harapni le-
hetne a sötétséget.

A három katona közrefogta a 
gyereket, úgy vágtak neki az éjsza-
kának.

Hullott a hó sűrűn, nagy pi-
hékben, majd kiverte a szeme 
világát az embereknek. Mikor a 
Tisza partjára értek, megszólalt 
a Kuckó király:

– Most már egymás háta mögé 
álljunk, jó távolast egymástól. Sí-

kos a jég, ha elcsúszik is valamelyi-
künk, le ne üsse lábáról a másikat. 
Majd én megyek legelöl.

A Tiszán éppen szembefogta a 
szél a kis csapatot. Olyan gorom-
bán visszalökte őket, alig bírtak 
tőle haladni. Néha kiszalajtottak 
egy-egy szitkot a katonák a száju-
kon, egyszer aztán hátrafordult a 
Kuckó király:

– Most már bátrabban halad-
hatunk, mindjárt kint vagyunk a 
parton. Rögtön ott leszünk, aho-
va igyekszünk.

Azzal szép csendesen bele-
eresztette magát abba a lékbe, 
amit aznap vágtak a halászok a 
Tiszán. A jeges víz még csak nem 
is loccsant, a fiú még csak el se si-
koltotta magát. A három katona 
vakon lépett utána a vak éjszaká-
ban.

Odaveszett mind a három. 
Észre se vették, hová jutottak, 
mire összecsapott fejük fölött a 
víz.

Az aranypénzt ott találták 
a halászok másnap reggel a lék 
szélén, a jégre dobva. Az ellenség 
pénzét még a halálba se akarta 
magával vinni Kuckó király.

Móra Ferenc                                               Kuckó király
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Pótold a hiányzó magánhangzókat. Ha megvan a megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita 
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd 
be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.
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