
Aranyalma

Meséinkkel elérkeztünk a szabadságharc végére. Kossuth Lajos 
elbujdosott már Magyarországról, de emléke tovább élt az emberek 
szívében. Így aztán mint Mátyás királyról, róla is legendák szület-
tek, amelyeknek több közük van a népmesékhez, mint az igazság-
hoz. Ezekből a mondákból választottam kettőt mai Aranyalma ol-
dalunkba. 

A Mikulás biztosan minden jó gyerekhez eljutott, nagy zsákjából 
pedig hagyott ajándékot mindenkinek. Sajnos a szakállát nem rázta 
meg, ezért a várva várt hó nem érkezett meg. A naptárt nézve azt 
látjuk, hogy jövő hét tartogat számunkra egy jeles napot: december 
13-ához, Luca napjához népszokások kötődnek. Réges-régen, mielőtt 
még Gergely pápa módosította volna a naptárt, Luca napja az év leg-
rövidebb napja volt, a téli napforduló ideje. Ezért számos mágikus 
gyakorlat, hiedelem, szokás kapcsolódik hozzá. 

Luca napján a női munkákat, a fonást, varrást, szövést tiltották. 
Ezen a napon vetették a lucabúzát: ha a búza karácsonyra kizöldült, 
a következő évre jó termést reméltek. Ilyenkor készítették a hagyma-
kalendáriumot, hogy meg jósolják a következő év időjárását. Tizenkét 
hagymalevélbe sót helyeztek, és attól függően, hogy azok megnedve-
sedtek-e vagy sem, következtettek arra, hogy a következő év tizenkét 
hónapjában lesz-e csapadék vagy sem. 

Rövidebb távú időjárást is jósoltak ezen a napon: ha Luca kopog, 
a karácsony locsog, ami azt jelentette, hogy ha Luca napján fagy, ka-
rácsonykor enyhe lesz az idő. Korondon és Pálpatakán úgy tartották, 
a Luca napi fagyot Tamás napjára vagy karácsonyra rendszerint 
enyhébb időjárás követi. Farkaslakán azt figyelték, hogy Luca napja 
és karácsony napja között milyen az időjárás, abból pedig a követke-
ző év egy-egy hónapjának időjárását jósolták meg. Készíthettek ti is 
hagymakalendáriumot, vagy jegyezzétek fel Luca napja és karácsony 
között az idjárást, jövőben pedig figyeljétek, egyezik-e a hónapok idő-
járása feljegyzéseitekkel.

A római és arab számokból összeállított rejtvényünket sokan meg-
fejtették. A szerencse a maroshévízi Siklódi Jánosnak kedvezett, Páll 
Lajos Hódara című verseskötetét postázzuk címére. Rajzaitokat, meg-
fejtéseiteket továbbra is várjuk.
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Kedves Gyerekek!
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Ferencz Imre

Késik a tél
Késik a tél,
elnézte a naptárt.
Csalódott, ki
hetek óta rá várt.

Szánkót hoz majd
Máténak az angyal.
Korcsolyázni
szeretne már Antal.
Síbakancsot
kapott tegnap Árpád.
Hóágyúval
lövik már a pályát.

Azért lövik
ágyúval a pályát:
késik a tél,
elnézte a naptárt.

Valahányszor Kossuth La-
jos az urak elé lépett, min-
dig azt követelte: adják ki 

neki az apai jussát, a jogos örök-
ségét.

Megelégelték végre a magyar 
urak a sok követelőzést, és azt 
mondták neki:

– Mi kiadjuk, de csak akkor, 
ha a bécsi kormány beleegyezik. 

No, ha úgy, Kossuth Lajos fel-
megy Bécsbe, kihallgatást kér Fer-
dinánd királytól.

Bejelentik őfelségének, Kos-
suth pedig azt mondja a király-
nak:

– Ősi vagyonom van énne-
kem, felséges király, adjon erről 
írást felséged, mert én azt a föl-
det az apám apáitól, legrégebbi 
őseimtől örököltem. Az is ben-
ne legyen az írásban, hogy aki 

ellene szól, az mindjárt halál fia 
legyen.

Azt mondja erre Ferdinánd 
király őfelsége:

– Jól van, Kossuth Lajos, meg-
adjuk a vagyonodat, ha igazán ősi 
örökség.

– Ezt elfogadom felségedtől, 
de aki ebbe beleszól: rögtön halál 
fia!

Azt kérdi ekkor a király:
– Aztán mondd csak, édes 

fiam, hol van a te ősi vagyonod?
– Felség, az én ősi vagyonom 

Magyarország!
– De azt már nem adjuk meg 

– mondja erre az egyik osztrák 
miniszter.

No, ha nem, Kossuth Lajos 
azon menten hazatért, és mind-
járt kihirdette a forradalmat az 
osztrák ellen.

Élt Felső-Zolcán egy csúf-
szájú, kegyetlen uraság, az 
mindig úgy kapáltatott, 

hogy a kapások fejjel lefelé men-
jenek. Úgy kapáltak évről évre. 
Egyszer arra járt Kossuth Lajos, és 
azt mondta nekik: 

– Emberek, másképpen kapál-
janak: menjenek, haladjanak csak 
szépen felfelé. Ha ebből valami 
bajuk támad, egyet se féljenek, itt 
leszek akkor én is.

Jól van, az emberek megfogad-
ják Kossuth szavát, ő meg elbújik 
egy közeli bokorba. Jön az uraság, 
meglátja, hogy felfelé haladnak a 
kapások, előveszi a korbácsot, s 
közben kiabál is:

– Így mondtam én nektek? 
Ugye, megmondtam, hogy lefelé 
kapáljatok?!

Azzal supp-supp – ütötte a ka-
pásokat, ahol érte.

De nem sokáig üthette! Kos-
suth kiugrik a bokorból, elveszi 
tőle a korbácsot, és egy kapással 
olyan negyvenet vágat a feneké-
re, hogy azt még a koporsóban is 
megemlegeti!

Most már könyörgőre fogja az 
úr a dolgot:

– Kegyelem! Irgalom!
Kossuth Lajos pedig megkérdi 

tőle:
– Mi napszámot adsz a kapá-

soknak?

Kezdi az uraság sorolni, de az 
bizony kevés volt.

Kossuth éppen kétszer annyit 
követelt, s még azt is kikötötte, 
hogy a kapásnak dohányt kell 
adni.

– Jól van, megadom – nyögte 
az úr. 

– De legalább hadd tudjam 
meg: ki mer nekünk így paran-
csolni?

– Én Kossuth Lajos vagyok, a 
régi király!

Megijedt az úriember, és at-
tól fogva mindenütt híresztelte 
az urak között: jó lesz vigyázni, 
mert a régi király a földön jár, és 
rendet csinál.

Lengyel Dénes

Kossuth Lajos öröksége

Lengyel Dénes 

Kossuth Lajos, a régi király a földön jár
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Luca, Luca...
Luca, Luca, kitty, kotty!
Sáp, sáp, rúd, rúd, kukorikú!
Annyi csirkéjük legyen,
Mint égen a csillag!
Annyi pénzük, búzájuk legyen,
Mint földön a fűszál!
Akkora kolbászuk legyen,
Mint az országútja!
Akkora szalonnájuk legyen,
Mint az utcakapu!
A doktor, patika éhen haljon,
A barmuk zsirtúl megfulladjon!
A gazdaasszony 
sose lustálkodjon!
Luca, Luca, kitty, kotty,
Kukurikú!

Osvát Erzsébet 

Hová tűnt
a gyalogút?

Hol az út?
Hol az út?
Hová tűnt a gyalogút?
Dehogy tűnt el,
ott van rég,
befedte a hó, a jég.
Eltéved, ki arra jár.
Arra csak a madár száll.
Varjúcsapat
kering arra,
hol az utat hó takarja.
Rászáll a hórengetegre,
vígan károg,
jó a kedve.
Lába nyoma ott marad,
kicifrázza a havat.

Írd a szavakat a megfelelő oszlopba. 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

piros, András, paradicsom, huszonkettő, szobába, mosogat, szerdán, 
üvegben, gyümölcs, ablakban, táskába, tíz, fehér, Kinga, hétkor, egy, 

kutya, ugrik, tegnap, mezőn, játszik, lekváros, óvodába

Milyen? 

Ki? 

Mi? 

Mennyi? 

Mikor? 

Hová? 

Hol? 

Mit csinál? 
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