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I. Ferenc halála után 1835-ben fia, V. Ferdinánd osztrák császár került a 
magyar királyi trónra. Bár művelt volt, több nyelvet beszélt, kiválóan trom-
bitált és zongorázott, szerette a kertészkedést és a modellkészítést, nem igazán 
volt alkalmas az uralkodásra. Alattvalóival szemben jóindulatú volt, nem is 
rá haragudtak, mikor 1848-ban kitört a forradalom. A régi rendszer jelképét, 
Metternich tábornokot menesztette is, és teljes sajtószabadságot hirdetett. 1848 
szeptemberében a kormányzó kamarilla Jelasics tábornokot bízta meg, hogy a 
császári csapatokat Magyarország ellen vezesse. A honvédsereg azonban szep-
tember 29-én Pákozdnál megállította, majd szétverte a császári csapatokat. Ám 
október végén a Bécsben újból kitört forradalmat megsegíteni akaró honvédsere-
get Schwechatnál Windisch-Grazt herceg csapatai megverték. 

 1848 végén Ferdinándot lemondatták, az új császár pedig  unokaöccse, 
a 18 éves I. Ferenc József lett, akit anyja, Zsófia főhercegnő irányított. A 
döntés törvényellenes volt, és nem igazodott a Habsburgok trónutódlási szo-
kásaihoz sem, hiszen a trónon tulajdonképpen a fiatal Ferenc József helyett 
apja, Ferenc Károly következett volna. 

 A történelemkönyvek azt írják, hogy nem esett nehezére Ferdinándnak a le-
mondás. Vagyonából a prágai várban élt tovább nagy jólétben. 1875. június 29-én 
halt meg, ám halála előtt hivatalosan is Ferenc Józsefet tette meg örökösévé. 

Az 1848-as forradalomról sok legenda maradt fenn. A következő hetek-
ben ezekből adunk ízelítőt az Aranyalma oldalon. Ha kedvetek van, rajzol-
játok le az olvasott történetek egy-egy jelenetét, és rajzaitokat küldjétek el a 
Hargita Népe szerkesztősége címére. Leveleiteket várja

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balogh Béni

Kossuth igazságot tesz
Az 1848-as időkben Kossuth 

Lajos a  Tápió mentén járt...
Ekkor jutott el a hosszú utcájú 

Szentmártonkátára is. 
Állt abban az időben a falu kö-

zepén egy nagy kastély, amely kö-
rül pompás kert díszlett. (Ez volt 
a kényes-bényes, eszére oly igen 
rátarti Bata uraság kertje.) 

A fáradt Kossuth itt pihent meg 
az egyik nagy fa alatt. Ám bármeny-
nyire is szeretett volna egy kicsit 
szunyókálni, a kínzó szomjúság 
nem hagyta nyugodni. Víz után 
kellett néznie!

Alighog y felállt a puha fű-
ről, máris megpillantott eg y asz-
szonyt, vizeskorsóval a kezében. 

– Ugyan, édes lelkem, nem ad-
nál nékem egy ital vizet? – fordult 
feléje. 

– Szívesen, deák uram, akár egy 
egész korsóval is! – felelte készség-
gel az asszony.

– Köszönöm, de annyi nem kell 
– mondotta Kossuth. – Inkább 
vidd a többit a fáradt vitézeknek.

(Merthogy a honvédsereg is ép-
pen arra vonult, s ott tartott pihe-
nőt. Mindez pedig azon napokban 
történt, mikor a dicsőséges, győz-
tes tápióbicskei ütközet volt.)

Miután Kossuth jót húzott a 
korsóból, e szavakkal fordult a sze-
gény asszonyhoz:

– Nagyon köszönöm a szíves-
séget! Jól tudom, pénzt úgysem 
fogadsz el tőlem, de talán tanáccsal 
vagy mással a segítségedre lehetek. 

Kapott az ajánlaton a vízhordó 
szegény asszony. 

– Tudod, deák uram, vagy talán 
valami vitéz is lehetsz – van nékem 
egy nagyon szép leányom, Juliska 
a neve. Szeretik egymást a földes-
urunk legkisebb fiával, Mártonnal. 
De a kemény szívű uraság nem 
engedi, hogy összeházasodjanak. 
Egyre csak azt hajtja: suba a subá-
hoz, guba a gubához! Arra kérném 
a jó urat, mondja meg annak a 
szívtelen földesúrnak, nem a gaz-
dagság számít, hanem az okosság 
meg az igazi szerelem. 

Kossuth elgondolkodva nézett rá.
– Nem lesz könnyű dolog, de 

ha már megígértem, eligazítom. 
Vidd vizedet a fáradt honvédek-
nek, majd térj haza, s várj ott tü-
relemmel.

S azzal a szegény asszonyt útjára 
bocsájtotta.

Nem sokkal ezután Kossuth 
bekopogtatott a falu földes-
urához. Először sehogyan sem 
akarták beengedni, de amikor 
megmondotta, hogy kiféle-mifé-
le, bizony széles ajtót nyitottak 
előtte, s meg is kínálták tyúkkal-
kaláccsal.

– A vendégséget köszönöm – 
hárította el a szívességet a magya-
rok híres vezére. – Egy szegény 
lány ügyében szeretnék igazságot 
tenni. 

Bizony dúlt-fúlt a földesúr, mi-
kor megtudta, mi légyen az. De 
hát a nagy tekintélyű Kossuthnak, 
az ország kormányzójának nem 
mert ellentmondani. 

– Ez a lány csak a gazdagságo-
mat akarja – hajtogatta a gőgös 
uraság. – De ha nem így volna is, 
hogyan lehetne ilyen műveletlen 
lány az én menyem? Bizony csak 
szégyent vallana vele az én gondo-
san nevelt fiam.

– No, jó, akkor tegyünk pró-
bát! – ajánlotta Kossuth. – Hív-
ja össze kegyelmed a falu összes 
eladósorban lévő leányát, a sze-
gényeket éppúgy, mint a gazdag 
nemes kisasszonyokat! Nézzük 
meg, ki tud közülük a legtöbbet! 
– mert én előre megmondom ke-
gyelmednek, hogy aki a legoko-
sabb feleletet adja, azt a fiúnak 
feleségül kell vennie!

– Nem bánom – egyezett bele 
könnyű szívvel a földesúr, mert 
szentül hitte, hogy a szegény Ju-
liska semmire se tud majd vála-
szolni. 

(Folytatjuk)

Rostás Margit, III. osztályos, Csíkszereda

Rancz Cintia, I. osztályos, Csíkszereda

Zsír fogytán, bor apadtán
tengtek a jobbágyfalvak.
Füsttelen tűzhelyeken
főzték a forradalmat.

Nemzetiszín lobogó
röpült a szemek előtt,

behasadt fecskefarka
verte a zöld levegőt.

Félelmes tavaszidő
láttatott seregeket...
Gyönyörű elgondolni
azt, ami nem lehetett...

Csillog a bozót
Ága-boga ázik...
Nem jutok szárazon
Addig a házig.

Vízben, sárban
Cuppogva járok...
Majd ha bozót leszek,
Esőt kívánok.

Ázott ingemet
Tűz mellé terítik,
Fázó testemet
Gyorsan melegítik.

Majd ha virág leszek,
Esőre nyílok...
Ázik a bozót,
Csillog-villog.

Simon István

Kossuth-toborzó 
48-ból

Ki a zászlót az utcára,
aki legény, mind alája.
Elég volt a tömlöc, börtön,
jobbágynak az úri földön.

Deres, robot idejének
vessünk mindörökre véget.
Hej, legények, lóra, lóra,
így szól Kossuth toborzója.

Verjed, kovács, a patkókat,
táncolnak az almáslovak.
Egyenesítsd ki a kaszát,
holnap nem a sarjúba vág.

Ki a falu asszonynépét!
Készítsétek el a tépést!
Kenyeret és szalonnát a
rojtos vászontarisznyába.

Táncra lányok, körbe-körbe,
csizmák sarka hadd söpörje
a szolgaság nehéz porát,
pendüljenek a citorák.

Remegj, pusztulj, vasas német,
nyomorgattad ezt a népet,
most a szabad huszár ront rád,
nem kötéllel s csellel fogták.

Kossuth Lajos hívta őket,
mint a fűszál, földből nőttek.
Tüzes a ló, kapál, rugdal,
csupa fény a csárdaudvar.

…Robognak már dalba fogva,
hánykolódik a saroglya.
Harcba megy a friss, vidám nép,
a hazáért, szabadságért…

Adjátok össze a számokat, és megtudjátok, mennyit kell a családnak a pénztárnál fizetnie. 
Ha megvan a megoldás, vágjátok ki a rejtvényt és küldjétek el a Hargita Népe szerkesztőségé-
nek címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozzátok be személyesen, 
és így részt vesztek a nyereménysorsoláson. Jó munkát!
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Futózápor

Szécsi Margit

Március 15


