
Aranyalma

Két nap múlva, november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet napja 
van. II. András magyar király és merániai Gertrúd királyné lányát 
Magyarországi Szent Erzsébetnek, német nyelvterületen Türingiai 
Szent Erzsébetnek is nevezik. Miért tartja magáénak a magyarság is, a 
németek is ezt a királylányt, aki 24 évesen három kisgyermek édesany-
jaként halt meg, és akit halála után négy évvel már szentté is avatott 
IX. Gergely pápa?

Erzsébet 1207-ben született, egyes források szerint Sárospatakon, 
más vélemények szerint Pozsonyban. Az akkori szokás szerint még négy-
éves korában eljegyezték. Vőlegénye a türingiai őrgróf fia, Hermann volt. 
Azért, hogy jövendőbeli férje országának nyelvét, szokásait megismerje, 
gyerekként Türingiába, előbb Eisenachba, majd Wartburgba került. 
Vőlegénye, a betegeskedő Hermann 1216-ban, 19 évesen meghalt. Erzsé-
betet az őrgróf kisebbik fia, Erzsébet leg jobb pajtása, Lajos jegyezte el. 
1221-ben tartották az esküvőt. Boldog házasságukból három gyermek 
született. Az első születése után menedékhelyet alapított az árva gyerekek 
részére, a második születése után pedig kórházat, ahol ő maga is sokat 
segített a betegápolásban.

1225-ben Lajosnak hadba kellett indulnia, a tartomány kormány-
zását Erzsébet vette át. Éhínség, járványos betegségek sújtották a vidé-
ket, ezért Erzsébet kinyittatta Wartburg éléstárát, hogy a szegényeken 
segítsen. A rokonság nem nézte jó szemmel ezeket az intézkedéseket, de 
amikor Lajos hazatért, feleségének adott igazat.

A III. Ince pápa keresztes hadjáratában Lajos 1227-ben elhunyt, 
testvérei pedig megfosztották a 20 éves özvegyet attól, hogy saját belátá-
sa szerint gazdálkodjon vagyonával és férje birtokainak jövedelmével. 
Nemsokára Erzsébet gyermekeivel együtt elhagyta Wartburg várát, és 
fonással tartotta fenn magát. Később Marburgba költözött, ahol Assisi 
Szent Ferenc harmadrendjének tag ja lett. Édesapja, a magyar király 
hívta haza, de gyermekei neveltetése miatt Erzsébet Németországban 
maradt. Ott is halt meg 1231-ben.

Életéhez több legenda is fűződik. Egyik szerint férje halála után 
Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal ke-
nyereket vitt nekik, amikor sógorával, Henrikkel találkozott. A kérdésre, 
hogy mi van a kötényében, Erzsébet azt válaszolta, hogy rózsák. Attól 
félt, hogy megtiltják neki a jótékonykodást. Amikor pedig meg kellett 
mutatnia, tényleg rózsák voltak a kötényében.

Két héttel ezelőtti rejtvényünkben a szóvégi hosszú mássalhangzókra 
és a kivételekre kellett figyelnetek. A gyergyóremetei Balázs Boglárka 
minden szót helyesen írt el, neki küldjük a könyvjutalmat, Zsigmond 
Győző Nyelvi rejtvény, játék, verseny című könyvét.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Ráduly Kincső, Gyergyóalfalu

Felhőjáték

Egy lusta felhő
A Nap alatt
Mint nagy macska ásít,
Majd törékeny alakján
Nagy hirtelen másít.

Most őzre s gidójára
Futja a felhőből, 
S a Nap szeme láttára 
Eltűnik az égről.

A kicsi török

Nagy hegy alatt kicsi török,
Neve szerint Erdogán,
Ott, ahol a haraszt zörög,
Egymagában sírdogál.

Elhagyta őt a papája,
A csicsói berlebég,
Mikor a Nagyerdőt járta,
Rárontott az ellenség.

Ne sírdogálj kicsi török,
Míg kertemben a birka bég,
Felnevellek jó tejecskén, 
Örökbe fogadlak én.

Ha jön a tatár

Ha kinyit a sarki bár,
Jöhet oda a tatár.
Megegyezünk ízibe,
Nem vág minket kettőbe.

Hej, kutyatej, kutyafej,
Csaracsó egy olyan hely,
Ahol a csend megterem,
Csára a csó, csordát terel.
 
Medvét sem kell keresnem.
Ott jár-kél az udvaron,
Füle tövét vakarom.
Muki kutya, ha vakkant,
Csűrön csörren a lakat.

Délt követi délután,
holló strázsál a nagy fán,
Kulcsát veszti kapuzár,
Nem jöhet be a tatár.

Furcsa név biz ez, de a viselője 
még százszor furcsább ember 
volt. Derékban gömbölyű, 

mint a hordó, de hosszú nyakú, mint 
a gólya. Se bajusza, se szakálla, de 
szemöldöke olyan bozontos, hogy 
bőven kitelt volna belőle mind a 
kettő. A mestersége rongyszedés, 
de nincs az a király, aki olyan büsz-
kén hordozná az ünneplő koronáját, 
mint ő a nagy batyut a hátán.

– Jaj, de kényes ez az öreg 
Titulász! – incselkedtek vele a rá-
érő emberek, mikor végigfurulyáz-
ta az utcákat. Erre ő megbillentette 
a hátán a batyut, mint ahogy más 
ember megbillenti a kalapját, s mo-
solygott akkorát, hogy a füléig sza-
ladt a szája:

– Kényes ám, de van is neki 
mire! Öreg Titulásznak nagy a be-
csülete, még a sárgarigó előtt is. Mit 
mond a sárgarigó a főbíró úrnak? 
Azt mondja neki: filió, huncut a 
bíró. Mit mond a sárgarigó az öreg 
Titulásznak? Azt mondja neki: 
tilió, rongyból lesz a millió.

Ezt ugyan nemcsak a sárga-
rigó mondta neki, hanem ahány 
gyerek meglátta az utcán, az mind 
utánarikoltozott:

Öreg Titulász
összefurulyáz
ringyet-rongyot,
rossz pokrócot,
subadarabot,
abból lesz a millió
tilió, filió.
Én csak egyszer kiabáltam utána 

a kerítés mögül, akkor is elkergetett 
onnan édesanyám.

– Elhallgatsz, te sövénytámo-
gató! Nem szégyenled magad azt 
a szegény öregembert kicsúfolni? 
Ha még egyszer ilyent hallok tő-
led, mindjárt odaadlak az öreg 
Titulászhoz inasnak.

No, ettől megijedtem, mint Pa-
pék lova a fűrészportól. Inkább a 
nyelvem haraptam volna le, mint-
hogy valami csúfoló szó miatt rongy-
szedő inast csináljanak belőlem. Lett 
is nagy becsületem az öreg Titulász 
előtt. Nekem mindig kétakkora ár-
pacukrot adott, mint a többi gyerek-

nek – mert mindig volt árpacukor a 
köpenyege zsebében, s azt mind mi-
köztünk osztogatta el, akármennyit 
haszontalankodtunk is vele.

– Ne neked is, ne neked is – s 
lobogott mosolyogtában a szemöl-
döke –, jut a millióból.

Hanem egyszer elmaradt az 
árpacukor, elmaradt a furulyaszó, 
nem kóválygott le s fel az utcában 
az öreg Titulász. Ágynak esett sze-
gény feje, s vánkosa alá tette az árpa-
cukrot meg a furulyát. S ha egy-egy 
gyerek elment az ablaka alatt, min-
dig rázörgetett az öreg, s odaültette 
az ágya szélére. Furulyázott neki 
egy kicsit, aztán a markába nyo-
mott egy darab árpacukrot.

– Ne mondjátok, hogy a 
Titulász elvitte magával a millióját!

Nekem is azt mondta, mikor 
meglátogattam, de nekem se nem 
furulyázott, se cukorkát nem adott. 
Szomorú mosolygással nyomott 
egy barackot a fejem búbjára.

– Nincs már cukor. Elhordták a 
pajtásaid. Nincs már furulya se. Az 
előbb vitte el a Kesik Jani, egyebet 
már nem tudtam neki adni.

Savanyú képet vágtam, mint aki 
citromba harapott, s erre az öreg 
Titulász elnevette magát.

– Ne félj, fiam, többet ér az, 
amit neked szántam. Arról mindig 
megemlegeted az öreg Titulászt.

A sarokban roskadozott egy 
öreg tulipános láda. Odavánszor-
gott, kivett belőle egy kis ládát, ab-
ból egy kopott selyemkendőt, abba 
volt belehajtogatva egy tenyérnyi 
nagyságú cifra papíros.

– Tudod-e, mi ez? – tartotta 
elejembe.

– Tudom hát. Pénz. Úgy hívják, 
hogy bankó. Láttam már én ilyent 
édesapámnál is, csakhogy az kék 
volt, ez meg piros.

– Az ám, ez az, bankó – intege-
tett az öreg –, csakhogy ez százfo-
rintos bankó. Szép pénz, nagy pénz, 
ritka pénz, ilyent a te apád álmában 
se látott. Ezt megbecsüld, fiam, s 
eszedbe jusson róla mindig az öreg 
Titulász.

(Folytatjuk)

Móra Ferenc 

Titulász bankója

10. oldal | 2011. november 17., csütörtökhargitanépe

Kristó Tibor

Csaracsói játszmák  
Gergőnek

Kösd össze az egymásnak megfelelő arab és római számokat. Ha megvan a megfejtés, 
vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlé-
lek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.
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