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A szatmári béke 1711. április 30-i aláírásával III. Károly német-
római császár elkezdte magyarországi uralkodását. Annak ellenére, 
hogy győzedelmeskedett az 1716–18-as, törökök elleni háborúban, 
III. Károly uralkodását, intézkedéseit magyarellenesnek tartják szá-
mon. A császár ugyanis igyekezett Magyarországot beolvasztani a 
Habsburg-birodalomba. Bécsből kormányozta az országot, döntéseit 
a magyar kancellária közvetítette. Törvényt hozott arról, hogy az or-
szágnak legyen állandó hadserege, amelynek fenntartásait a jobbágy-
ság fizette, de az irányítása az országgyűléstől független volt, egyene-
sen az uralkodótól függött. Uralkodásában a Habsburg-párti főurakra 
és azokra a német főurakra támaszkodott, akiknek a törököktől vissza-
szerzett területeken nagy birtokokat adományozott. A ritkán lakott 
és a töröktől visszafoglalt területekre német földműveseket telepített 
be, a magyarok nem költözhettek ezekre a vidékekre. A vallás terén is 
szigorú intézkedéseket hozott: rendeletben szabályozta a protestánsok 
vallásgyakorlatát: csak megengedett helyeken gyakorolhatták vallásu-
kat, büntette a protestáns hitre áttérőket és kizárta a protestánsokat az 
állami közhivatalokból. 

III. Károly egy vadászat alkalmával megbetegedett, és 1740 októ-
berében hirtelen elhunyt. Halála után leánya, Mária Terézia foglalta 
el a trónt. Abban az időben nem volt megszokott dolog, hogy király-
nak, császárnak leánya örökölhesse a trónt. Mivel III. Károlynak 
egyetlen fia még gyerekként meghalt, a császárnak fontos volt törvény-
ben biztosítani a leányági örökösödést. Bár elfogadták a Pragmatica 
Sanctiónak nevezett törvényt, abban, hogy valóban leánya, Mária 
Terézia kerülhetett a trónra, az erős hadseregnek és az európai nagy-
hatalmak jóindulatának fontos szerep jutott. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk meg fejtői közül a gyergyóújfalvi 
Kozma Emilnek kedvezett a szerencse, Páll Lajos Hódara című verses-
könyvét kapja ajándékba. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

Rákóczi halála
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Erősen féltette Rákóczi fe
jedelem a bujdosókat, a 
tétlenségtől és az unalom

tól féltette őket, mert ez a kettő 
sorvasztja mindenkor a száműzött 
hontalant, ezektől kell leginkább 
tartani.

Maga a fejedelem jó példát mu
tatott: Rodostóban is mindig dol
gozott, és olyan rendtartással élt, 
amely a kísérőket is foglalkoztatta. 

Délelőtt, egészen ebédig a fe
jedelem olvasással és írással töl
tötte az időt, ebéd után az eszter
gaműhelybe megy, fúr, farag, úgy 
dolgozik, mint a jó mesterember. 
Ahogy Mikes Kelemen írja:

„Ebéd után pedig aki látná, 
azt mondhatná, hogy valamely 
mesterember; vagy fúr vagy farag, 
vagy az esztergában dolgozik. És 
az ő gyönyörű szakálla sokszor 
tele forgáccsal, hogy maga is ne

veti magát. És úgy izzad, mintha 
munkája után kellene enni ke
nyerét. Őtet minden csudálja; ő 
pedig neveti az olyat, aki azon pa
naszkodik, hogy elunja magát...”

Így peregnek a napok egymás 
után, de 1735 tavaszán a bujdosók 
észreveszik, hogy a fejedelemnek 
valami belső baja, betegsége van. 
Maga a fejedelem erősen titkolja, 
erőszakolja a vidámságot, de tes
tében erősen fogyatkozik, sokszor 
a hideg borzongatja.

Egy reggel, amikor Mikes Ke
lemen megpillantja, elijed tőle, 
mert az arca, amely a természet 
szerint mindenkor piros volt, úgy 
elsárgult, mintha sáfránnyal ken
ték volna meg.

Húsvétkor, Jézus halálának 
napján, nagypénteken halt meg a 
fejedelem, és nyáját pásztor nél
kül hagyta. 

Rákóczi testét bebalzsamoz
ták, szívét Franciaországba küld
ték, ahogy maga kívánta, holttes
tét pedig három napra közszemlé
re kitették. 

Megnézték a fejedelem testét 
a törökök is, és ahogy nézték, 
nézegették, egymás között sut
togni kezdtek. Arról suttogtak, 
hogy a fejedelem nem halt meg, 
hanem titkon elment valahová, 
ez itt másvalakinek a teste, akit 
a fejedelem ruhájába öltöztettek. 
Harmincnegyven török is fogad
kozott: Rákóczi nem halt meg, 
ez mind csak praktika, ennek ők 
nem hisznek!

– Bár igazat mondanának! 
– sóhajtott fel Mikes Kelemen. 
Ámbár mégis igazat mondottak: 
Rákóczi Ferenc maga a magyar 
szabadság, és az sohasem pusztul 
el. 

Györffy Noémi, I. osztályos, Gyergyóalfalu

Benedek Emese Éva, II. osztályos, Ditró

Hol a sziklaszél
kiálló,
oda szállt,
és
ott kiált
a

tarka tollú
szélkiáltó.
Bekiáltja
éjbetélbe:
a hidegnek 
végre vége.

Kék napsütés
rügyet fakaszt...
– Kikiáltom
a szép tavaszt!

Dézsi Zoltán

Tavaszi eső 
Néha csurog, néha szitál,
Ha úgy tetszik, csepereg,
Játékos tavaszi eső,
Ébreszti az életet.

Gumicsizmát húz a tavasz,
Licsbenlocsban toporog,
Fütyörészik a friss szellő,
Jókedvű Nap mosolyog.

Tova lent tócsák vizében,
Gólyasereg lakomáz,
Aranyszínű selymes barka,
Ünneplőjében pompáz.

Millió kis árok szalad,
Csupa játék, tavasz románc,
Incselkedik a természet,
Játékos barázdát szánt.

Gyerekcsapat szorgos keze,
Vízre teszi tutaját,
Maszat színű gerendákon,
Messze küldi óhaját.

Oh, milyen szép, színes, tarka,
Mint szivárvány képzelet,
Vitorlája fehér vásznán,
Csak egy szó van: Szeretet. 

Alig utaztunk el
néhány napra,
s a kertünk valaki
felforgatta.

Megnyújtotta mindmind
a füveket,
s kövérre hizlalta
a rügyeket.

Kibújtak a hangyák
a föld alól,

s köröskörül ezer
madár dalol.

Alighogy néhány napra
elmegyünk,
valaki mindent
átrendez nekünk.

Fűtőlfától kérdjük:
– Ki az? Ki az?
– Ugyan ki lehetne?
Hát a tavasz!

Móra Ferenc

Fecskehívogató
Villásfarkú fecskemadár,
aj de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág,
kinyílott már nálunk!

Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgvadöngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék
ideoda járnak.

Rózsa, rózsa, piros rózsa
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük, várjuk
a csicsergő fecskét. 

Markó Béla

Ki járt a fűvel, fával?

Tamkó Sirató Károly

Szélkiáltó

Pótold a hiányzó j vagy ly betűt! Ha nyerni szeretnél és megvan a helyes megfejtés, küldd 
el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), 
vagy hozd be személyesen, és így részt veszel a sorsoláson. Jó munkát!

készítette: Benedek enikő
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