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Maradunk még Mária Terézia idejében, amikor – bár politikája a ma-
gyarok számára kedvezőbb volt, mint III. Károly királyé, de – folytatódott a 
magyar rendek háttérbe szorítása. Folytatta ugyanakkor a németek betelepítését 
Magyarországra: Pest, Buda és Esztergom környékére, de Szatmár vármegyébe 
és a Bánságba is akkor telepítették be a németajkú lakosságot a magyarok kiürült 
falvaiba. Bánság és Erdély területére ugyanakkor nagyszámú román lakosság is 
betelepült a Kárpátokon túlról. 

Mária Terézia a magyarságot szigorú vámrendelettel sújtotta: Magyar-
ország és az osztrák tartományok közé vámvonalat húztak, és magas vámot 
határoztak meg a magyar iparcikkekre, ha azokat ki akarták vinni az országból, 
alacsony volt viszont a vám fordított irányba. 

1777-ben adta ki a Ratio Educationis elnevezésű tanügyi rendeletét, amely-
ben kötelezővé tette az oktatást a 6-12 éves korú gyermekek számára, és megte-
remtette a gimnáziumot, ezzel összekötve az elemi és a felsőfokú oktatást.

Mária Terézia volt az az uralkodó, aki elrendelte, hogy gondoskodni kell a 
szegények, betegek, öregek és árvák ellátásáról.

Rejtvényfejtőink közül ezen a héten a lövétei Mihály Áronnak kedvezett a 
szerencse, Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág című könyvét küldjük 
neki ajándékba. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Gárdonyi Géza

Esterházy kanásza

Ezelőtt vagy kétszáz esztendővel 
egy híres német katona mu-
togatta az ügyességét a bécsi 

színházban. Olyan ügyesen tudta for-
gatni a kardot, hogy senki a németet 
meg nem vághatta; ellenben ő meg 
mindenkin sebeket ejtett, aki csak vele 
kiállott.

Egy este Mária Terézia királyasz-
szony is megnézte a kardforgatót. A 
királyné körül magyar urak ültek a 
színházban.

– No, mondotta Mária Terézia a 
mellette ülő Esterházy hercegnek –, 
van-e ilyen ügyes ember a magyarok 
között?

– A legkisebb kanászom is ügye-
sebb ennél! – felelte Esterházy.

– Azt szeretném látni! – szólt a ki-
rályasszony.

Esterházy kiment a színházból, és 
megparancsolta inasának, hogy üljön 
azonnal kocsira, hozza el Pista kanászt 
Szent-Mártonból.

Az a Pista erős, veszekedő legény 
volt. Kardot ugyan sohasem forgatott, 
de félni nem félt semmitől és senkitől.

A kanásznak híre futott Bécsben.
Óriási falragaszok hirdették, hogy 

hétfőn este Mayer Richárd, a kitűnő 
vívó elevenen felaprít egy magyart a 
színházban.

Este tömve volt a nézőtér. Még a 
padsorok között is tolongtak a nézők.

Pistát beállították a színpadra azon 
szűrösen és tarisznyásan, ahogy meg-
érkezett. Ő bizony nem tudta, hogy 
mit akarnak vele. Rátámaszkodott a 
hosszú somfabotjára, és úgy bámulta a 
nagy fényes közönséget a színházban. 

Egyszer csak kilépked nagy hegye-
sen a német. Illog-villog a fényes kard 
a kezében. Szinte táncolva járja körül 
Pista kanászt, ő maga is nevet annak a 
szűrös tarisznyásnak.

Pista csak nézi, nézi, mit ugrál előt-
te ez a furcsa német.

Csak hadd ugráljon – gondolja –, 
ha kedve tartja!

Azt mondja akkor a német:
– No, matyar, most lefakni bal fü-

led!
S levágja Pistának a bal fülét. 
Pista utánanéz a fülének. Nem 

tetszik neki a mulatság. De azért nem 
szól semmit, marad a botjára támasz-
kodva.

– Most pedig – mondja a német a 
színházi nép harsogó kacagása között 
–, lefakni jobb füled.

S odatáncol ismét, és levágja Pistá-
nak a jobb fülét.

A németek jobbra-balra dőlnek 
nevettükben. Esterházy röstelli, hogy 
kanásza csakugyan össze engedi magát 
vagdaltatni. Lekiált hozzá a páholy-
ból:

– Pista, ne hagyd magad!
Pista megismeri a gazdája hangját. 

Föltekint.
– Üthetem hát? – kérdezi ledobva 

a szűrét.
– Persze, hogy ütheted! – felel Es-

terházy.
Pista akkor fölkapja a botját, és 

nekiugrik a németnek. Akkorát húz 
a kardosnak a fejére, hogy lepedőben 
szállítják el a színházból.

A nézők tapsolnak a sikernek, és 
rohannak föl a színpadra Pistához, 

hogy megszoríthassák a kezét, mind 
ahogy a győzőnek szokás. 

Pista azonban már akkor úgy 
benne volt a verekedésben, hogy azt 
hiszi, azok mind nekiesnek. Fölkap-
ja hát újra a botját, és nekiugrik a 
sok száz németnek: püföli irgalmat-
lanul.

Csak akkor áll meg, mikor Ester-
házy újra lekiált neki:

– Ne bántsd őket, Pista!
Pista akkor abbahagyja a vereke-

dést. Levett kalappal áll meg gazdája 
előtt. A németek akkor újra körülve-
szik Pistát, és teleszórják a kalapját 
arannyal.

– Derék gyerek vagy, Pista – 
mondja a herceg –, mától fogva nem 
leszel kanász, hanem huszár, mégpe-
dig a királyné szolgálatában.

– Köszönöm, uram – feleli Pis-
ta –, de miért kaptam én ezt a sok 
pénzt?

– Hát azért, hogy fejbe ütötted 
a németet.

– Ejnye, ha tudtam volna, hogy 
ezt így fizetik – feleli Pista –, bizony 
azelőtt is feljártam volna Bécsbe!

Huszár lett belőle.
De csak egy esztendeig szolgált. 

Akkor felment a herceghez, és azt 
mondta:

– Köszönöm, uram, a hozzám 
való jóságát, de én már hazakíván-
kozom. A pénzemen megvehetem 
a fél falu házát, meg a fél falu föld-
jét. Nem magyar embernek való a 
Bécsben lakás, úgy elszökik előlem 
mindenki, hogy nem lehet itt még 
verekedni se...

András Zsuzsa

Tiboldi Zselyke

Áprily Lajos

Rapsonné 
erdejében

(részlet)

Pünkösd másodnapján
gyönyörű a hajnal,
hangos pünkösdölők
indulnak a dallal:
„A pünkösdi rózsa
kihajlott az útra,
gyere bé, viola,
szakassz egyet róla...”
Megindultunk mi is
frissen, kora reggel,
csilingelő szavú,
cifra gyermekekkel.
Százszor mondják a dalt,
soha el se vétik,
elkísértek vele
a falu végéig.

Dsida Jenő

Tündérmenet
A tücsök cirregve fölneszel.
Testem hűs álmokat iszik.
Apró csillagos éjtündérek
a szívemet hozzád viszik.

Parányi szekérre fektetik,
pihék, mohák közé, puhán, 
befödik zsenge nefelejccsel
s lehelnek rá éjfél után.

Húzzák lassú, nyüzsgő menetben,
szemükben harmat, áhítat –
csigák s iszonyú nagy füvek közt,
a sárga holdvilág alatt.

Ölbey Irén

Pünkösdi lélek
Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.
S a célom itt a földön
az Isten felé törjön.
Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:
a szeretet csodája
üssön át, mint a dárda
s hevítsen, lelkesítsen.
Éljek reményben s hitben,
s a fénylő igazságnak
igaz ösvényén járjak
s mindig ihletben égjek.
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek!

Mi van ma
(Népköltés)

Mi van ma, mi van ma
piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz,
a második napja.
Királyné pálcája.
szálljon a házára,
ha nem a házára,
az úr asztalára

Lányok ülnek a toronyba,
arany koszorúba.
Arra mennek a legények.
sárga sarkantyúba,
levenném a süvegemet,
annak örülnétek.

Királyné pálcája,
szálljon a házára,
ha nem a házára,
az úr asztalára.

Apukák! Melyik gyermeknek ki az apukája? Ha megfejtetted, a kivágott rejtvényt küldd el a 
Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy 
hozd be személyesen és így részt veszel a nyereménysorsoláson. Jó munkát!

készítette: Benedek enikő

...................... ...................... ...................... .................

Anna apukája bajuszos, de nincs kalapja.
Jani apukájának nincs bajusza.
Sári apukája Móni apukája mellett áll.
Móni apukája sapkát visel.


