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A szőlőhegyen

S

amu morcosan pöckölte a fürtöket. Mi
a fenének kell neki szüretelni! Fontosabb dolga is volna. Anna üzenetet
vár, ő meg itt aszalódik a napon. Térerő sincs, miért is volna...
Szokatlanul meleg ősz volt. Előre hozták a
szüretet, nehogy a szőlőfürtök saját súlyuktól
a porba hulljanak. A hegyet belengte a mámorító illat. Szinte látható volt, ahogy rózsaszínnel pólyázza az ágak hegyét. Idén csodálatos
volt a szőlő. Anya szóló-szőlőnek becézte,
apa nevetett:
– Még csak jövőre lesz ez igazán szóló, én
pedig bátor tőle, mint Han Solo! – és elképzelte, hogy egy év múlva hogyan süt át pár alkonyi búcsúsugár a kristályüveg boroskancsón.
Míg apáék nevetgéltek, Samu odébb dühöngött. Még a kosarába is belerúgott, az
meg feldőlt. Samu utánakapott, hogy mentse
a pár fürtöt, amit reggel óta nagy nehezen leszedett, de a lendülettől a kason át hasra
esett. Beverte a fejét az öreg szőlőtőkébe. Kábán, sajgó homlokkal tápászkodott. Hirtelen
zeneszót hallott. Bámult, hogy ki zenélhet,
amikor valaki elétoppant. A cipőjét látta meg
Samu, s a cipő orrában saját sérült, dudoros
homlokát. Megtapogatta a szemöldöke fölött
a dudort, s szinte felkiáltott, amikor észrevette, hogy a másik szemöldöke fölött is van egy.
De nyafogás helyett inkább szemügyre vette
az előtte álló alakot. A makulátlan lakkcipő csíkos nadrágos két lábban folytatódott, és olyan

fehér ingben, hogy Samu hunyorogott tőle. Barna fürtjei, hófehér fogai voltak az idegennek.
Samunak eszébe jutott róla az a régi magyar
zenész, akit a tévében látott, valami Bambó,
vagy Jumbó, vagy ilyesmi.
– Ööö, szia. Kösz! – mondta Samu, ahogy
az idegen felsegítette a földről. – Nálad szól ez
a király zene? – kérdezte még, amire az idegen
felnevetett.
– Király! Dehogy király, ez isteni! – kurjantott, öblös hangon nevetett, majd szőlőlevelekkel díszített botjára támaszkodva szónoki
pózba vágta magát:
– Jómamám királyleány volt, magáról túl
sokat gondolt, mindig a titkokat leste, ez is lett
aztán a veszte. Jópapa fénydzsekit húzott,
mamának szépen bepózolt. Árva volnék, hej,
azóta, társam a bor meg a nóta...
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Fogyogatnak
a nappalok
Zsugorodnak a nappalok,
pöffeszkednek az éjszakák,
azt gondolják, hogy örökké
övéké lesz ez a világ.
Ugyan kicsit rövidebbek,
s fogyogatnak a nappalok,
nem marad így, nemsokára
a napsugár újra ragyog.
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Meglehet az, hogy úgy sejlik,
hamarabb jön el az este,
gyújtsál gyertyát, világoljon,
a sötétet kergesd messze.
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Belső harcok

Felkelés, lázadás, szabadságharc, forradalom
A népek története belső harcokban is bővelkedik. Ezeket
ritkábban hívjuk háborúnak, pedig kívülről nézve nem
tűnnek másnak. Amikor egy országon belül csap össze két
vagy több helyi párt, csapat, népréteg, társadalmi osztály, vagy
egy egész ország lázad föl uralkodója, hatalmi rendszere ellen,
azt szokás felkelésnek, lázadásnak, szabadságharcnak,
forradalomnak nevezni.

A kolozsmonostori apátság
épülete Kolozsváron

A Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztfelkelés 1437 nyarán tört ki. A helyi püspök
3 évig nem hajtotta be a király által veretett,
gyatra ezüstpénzben fizetendő adót, majd a parasztoktól 3 évre visszamenőleg az értékesebb új
pénzben követelte azt. A lázadók követeit Csáki
László erdélyi vajda kivégeztette. A fegyverre kelt
parasztok Désnél leverték Csáki
lovagi seregét. A nemesek
a kolozsmonostori apátság
épületében két egyezményt
is aláírtak a terhek enyhítéséről, de mindkettőt áthágták.
A felkelést 1438 elején sikerült
az egyesült magyar, székely és
szász rendeknek leverni.
Budai Nagy Antal
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Dózsa György

A Dózsa György-féle parasztfelkelés 1514 áprilisa és
júliusa között zajlott. X. Leó pápa törökellenes keresztes
hadjáratot hirdetett. A parasztsorban élők a nehéz viszonyok elől menekülve sereglettek össze Dózsa György vezetése alatt. Ám hamarosan nemeseik ellen fordultak, és több
vidéki udvarházat kifosztottak. Bakócz Tamás esztergomi
érsek betiltotta a toborzást. A hírre a parasztsereg fellázadt
és Dózsa vezetésével támadásba lendült. Több kegyetlen
vérengzés és sikeres csata után a király parancsára összegyűlt nemesek Szapolyai János erdélyi vajda seregével egyesülve leverték a felkelést. A vajda sok ezer parasztkatonát
kivégeztetett, vezérüket pedig megkínoztatta és elevenen
elégette.

A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!
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