
Aranyalma

Jeles napunk van holnap, Katalin napja. Két Katalin nevű szentet is 
számon tart a katolikus egyház, Alexandriai Szent Katalint és Sziénai 
Szent Katalint. Akire holnap emlékezünk, a filozófia és a filozófusok, a 
tanulás és a tanulók, a könyvtárak és könyvtárosok, a fiatal nők és dajkák 
védőszentje, Alexandriai Szent Katalin. Amikor Maximinus császár 
kezdte üldözni a keresztényeket, a 18 éves Katalin a császár elé kéredz-
kedett, és szemére vetette, hogy zsarnok módon uralkodik. Olyan okosan 
érvelt, hogy a császár nem tudott válaszolni rá, azért 50 tudóst bízott 
meg, hogy visszatérítsék Katalint a rómaiak hitére. De Katalin volt az, 
aki meggyőzte a tudósokat, akik megtértek, ezért a császár máglyahalál-
ra ítélte őket. Katalint azonban nem bántotta, mert megtetszett neki. A 
lány visszautasította a császárt, inkább a börtönt választotta. A császár 
felesége megkereste őt a börtönben, Katalin pedig keresztény hitre térítet-
te őt is, a börtönőrt is. Ez már akkora bűn volt a császár szemében, hogy 
halálra ítélte Katalint. Vastüskés keréken kellett volna meghalnia, azon-
ban a legenda szerint a kerék darabokra tört, a vasszegek lehullottak 
róla. Ezért végül lefejezték. A monda szerint testét angyalok vitték fel 
a Sínai hegyre, ott temették el. A művészetek általában fiatal lányként 
ábrázolják, vagy éppen széthasadó vastüskés kerékkel. 

A magyar nyelvterületen idősjóslás kapcsolódik Katalin napjához: 
ha ilyenkor enyhe idő van, karácsonyra fagy várható. Ha Katalin locsog, 
akkor karácsony kopog – tartja a mondás.

Ezen a héten nem sorsolunk könyvet a Gondolkodó rejtvényeinek 
megfejtői között, aki helyesen szótagolta a megadott szavakat, jövő heti 
sorsolásunkon vesz részt.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Bodó Dorottya, III. osztályos, Csíkszereda

Török Botond, II. B osztályos, Gyergyóalfalu

(Folytatás)

Meg is becsültem én a 
bankót, szaladtam 
vele a Mitetszik bolt-

jába, s nagy kényesen odadob-
tam a boltos elé.

– Mi tetszik, kis öcsém? – 
kérdezte a Mitetszik boltos.

– Adjanak ezért a sok pén-
zért egy zsák árpacukrot. De 
olyant ám, hogy az egyik fele pi-
ros legyen, a másik meg fehér.

– Ejnye, de nagy úr az úr – 
nevetett a Mitetszik –, adjon 
egy garast.

– Ott a százforintos bankó.
A boltos összegyűrte a pénzt, 

és a markomba nyomta:
– Az ám, de Kossuth-bankó. 

Csinálj belőle csónakot, öcsém, 
ennek egyéb hasznát már nem 
lehet venni.

Bizony úgy mentem én 
haza, mint akinek az orra vére 
folyik, s még tán el is pityered-
tem, amiért így elámított az 
öreg Titulász. Nem is mertem 
otthon eldicsekedni vele, hogy 
hogy gazdagított föl az öreg : 
szélnek eresztettem a cifra ban-
kót az udvaron:

– Vidd el, szél, vidd el ezt a 
nagy kincset, amin már egy ga-
ras ára árpacukrot se adnak!

A szél fölkapta a papírost, 
zörgette, forgatta, de utoljára 
neki se kellett. Belesodorta a 
libaitatóba, ott találta meg más-
nap reggel nagyapó, aki olyan 
ráérő ember volt, hogy egész 
nap egyebet se csinált, csak ül-
dögélt a tornácon, s nézte, hogy 
kergetik egymást a bárányfelhők 
az égen.

Uramfia, de mekkorát ug-
rott, mikor meglátta, micsoda 
cifra papír úszkál a vízen! Nem-

hiába, hogy a Kossuth katonája 
volt a nagyapó valamikor. S ami-
kor kihalászta a bankót a vízből, 
úgy megtántorodott, hogy meg 
kellett neki fogódzni a tornác-
oszlopban.

„No, ilyet már mégse tennék, 
ha én a Kossuth katonája lettem 
volna” – gondoltam magamban, 
s ijedten ugrottam oda.

– Nagyapó, mi a baja, édes 
nagyapó?

Nagyapó csak a kezével in-
tegetett, hogy menjek onnan, s 
úgy potyogott a könnye a ban-
kóra, mint a záporeső.

„Nini – gondoltam magam-
ban –, mégiscsak valami lehet ez 
a Titulász bankója, hogy még a 
nagyapót is megríkatja.”

S Titulász bankójának csak-
ugyan nagyon fölvitte az Isten 
a dolgát. Belekerült a nagyanyó 
imádságos könyvébe, szagos 
mentalevelek közé, s nagyapó 
néha fél nap elüldögélt úgy, hogy 
egyre csak a bankót nézegette, s 
hol elborult, hol ragyogott a te-
kintete. Mikor magaformájú fe-
hér szakállas öreg bácsik mentek 
hozzá, szinte nevetett a szeme, 
ahogy odasúgta nekik:

– Gyertek be csak, vén cim-
borák, mit mutatok én nektek!

Aztán bementek a tisztaszo-
bába, ott egy darabig olyan csend 
volt, mint a templomban, aztán 
olyan riadalom, hogy elhallat-
szott a szomszédba. A szelíd 
öreg bácsik olyan tűzbe jöttek, 
mintha csak csatába mennének 
a nemzeti lobogó alatt, s reszke-
tő kezükkel akkorákat ütöttek 
az asztalra, hogy Isaszegnél se 
szólt nagyobbat az ágyú.

„Ej, ej valami csodálatos ere-
je lehet ennek a Titulász bankó-

jának” – tűnődtem magamban, 
s most már nagyon szerettem 
volna a kezem közé kaparintani. 
De úgy őrizte a nagyapó, mint 
hétfejű sárkány a kincset. Akkor 
is a kezében szorongatta, mikor 
egy reggel hiába keltegettük: 
mert úgy elaludt, hogy fel se éb-
redett többet.

Titulász kincse most már az 
édesapámra maradt. Ő is csak-
úgy megbecsülte, mint nagyapó, 
de még jobban őrizte. Kis táskát 
varrt piros irhából, azt beszegte 
fehérrel, zölddel: abban tarto-
gatta a bankót a mestergeren-
dán. Oda pedig én föl nem ér-
tem, még ha két széket tettem is 
egymásra.

Nem is láttuk a pénzt, csak 
sátoros ünnepeken: akkor az 
ölébe szedett bennünket édes-
apám, és elmesélte, milyen világ 
volt az, amikor a Kossuth-ban-
kót csinálták.

– Becsüljétek meg ezt az 
ereklyét, gyermekeim – kötötte 
a lelkünkre –, minden betűje a 
szabadságharcról beszél.

Mikor aztán a magam szár-
nyára kerültem, hozzám került 
a Titulász bankója. Kopott, 
kifakult, elrongyolódott már, 
hiszen nagyon sok kézben meg-
fordult. Csak az látszik belőle 
tisztán, ami örök életű: Ma-
gyarország címere és Kossuth 
Lajos neve.

Én üveg alá tétettem, úgy tar-
tom itt az asztalomon. S ahogy 
most elnézem a Kossuth-bankót, 
eszembe jut, hogy lám, mégis 
igaza volt az öreg Titulásznak, 
akinek sírja fölött az akácfákon 
még most is fütyörésznek a sár-
garigók: tilió, rongyból lesz a 
millió.

Móra Ferenc 

Titulász bankója

10. oldal | 2011. november 24., csütörtökhargitanépe

Jékely Zoltán

November 
csodája

Csodát kínálsz, 
hitetlen vén november: 
lám, nyílik még 
a sarkantyú virága! 
Megszagolom, 
édes-keserű szender 
fog el, 
s mint anyját fellelő 
kis árva, 
beledőlök 
egy régesrégi nyárba.

Elszállt...
Elszállt a pacsirta 
a csillogó tó felett,
Elmúlt az idő a nyár felett,
s a lombokat fakító ősz 
megérkezett.

Hideg szellő fújdogál,
elment, ó elment már a nyár,
de búcsúzóul még maradt 
néhány napsugár.

Tankó Emőke, V. osztályos, 
Csíkszereda

Milyen  gyümölcsökből készített lekvárt nagymama? Ha megvan, 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.

készítette: benedek enikő
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