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Az 1848-as forradalom korának egyik nagy személyiségéről mesélek ma 
nektek. Nem volt sem király, sem fejedelem, mégis a legnagyobb magyarnak 
nevezte őt Kossuth Lajos. Gróf Széchenyi Istvánról van szó, aki a magyar 
politika egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Ő volt az, aki letette a modern 
Magyarország alapjait azáltal, hogy megreformálta a gazdaságot, a közle-
kedést, a külpolitikát, de még a sport területén is sok újat hozott. 

Gróf Széchenyi István Bécsben született, édesapja az a gróf Széchényi 
Ferenc, aki a Magyar Nemzeti Múzeumot megalapította, és akiről a legna-
gyobb magyar könyvtárat elnevezték.  

1791. szeptember 21-én született Bécsben. Bár magyar szellemben ne-
velték, gyermekkorában jobban tudott németül, mint magyarul. Szorgalmas 
diák volt, és nevelőitől, tanáraitól komoly tudást, műveltséget sajátított el. 

Tizenhét évesen már katonai szolgálatra jelentkezett a Napóleon elleni 
háborúba, és ettől kezdve 1825-ig komoly sikereket ért el a katonai pályán. 

A katonáskodás mellett sokat utazott, és a Magyarországon és külföldön 
látottak hatására hamar rájött, hogy hazája fejlődése érdekében a külföldön 
megismert intézményeket otthon is életre hívja. 

Ő honosította meg Magyarországon a lóversenyt, de ennél is fontosabb 
volt a Magyar Tudományos Akadémia, majd a Nemzeti Kaszinó megala-
pítása, amelyet anyagilag is támogatott. Felismerte azt is, hogy a folyami 
kereskedelem fellendítése céljából a Dunát hajózhatóvá kell tenni; neki kö-
szönhető a gőzhajózás elindítása a Dunán és a Balatonon.

Kossuth Lajos eszméi aggodalmat keltettek Széchenyiben, féltette a for-
radalomtól az addig elért eredményeket és a további fejlődés lehetőségét. 

Szintén ő kezdeményezte a Lánchíd építését. Az alapkövet 1842. au-
gusztus 24-én tették le. 

A forradalom kitörése után közlekedési miniszterré választották, ami vi-
szont nem enyhítette a közte és Kossuth közötti ellentéteket. 1848 augusztu-
sától egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a nemzet pusztulásához vezet 
a forradalom, és saját magát okolta emiatt. A sok vívódás beteggé tette, ezért 
távozott a közéletből. Egy döblingi intézetbe vonult. Bár állapota javult, de 
nyugalmat nem talált, hiszen szeptember elején a bécsi rendőrség politikai 
összeesküvés vádjával zaklatta. 1860. április 7-ről 8-ra virradó éjszakán 
máig is tisztázatlan körülmények között halt meg. A hivatalos álláspont 
szerint önmaga végzett életével, de bizonyítékok vannak arra is, hogy meg-
gyilkolták. 

A nyári vakáció idején szünetel az Aranyalma Gondolkodó rejtvény-
rovata. A leghűségesebb rejtvényfejtőinknek azonban, a parajdi Kelemen 
Gellértnek és a gyergyóremetei Balázs Boglárkának, akik minden héten 
beküldték megfejtéseiket, most egy-egy jutalomkönyvet küldök. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balogh Béni

Kossuth igazságot tesz

Gárdonyi Géza

Az első lánc

(Folytatás)

Amikor pedig a falu kellős 
közepén, a Bata uraság kert-
jében együtt volt az összes 

leány, Kossuth három kérdést inté-
zett hozzájuk.

Az első így hangzott:
– Ki volt az a híres vitéz, aki ki-

rály lett Tündérországban?
Zengett-zúgott a nagy kert, de a lá-

nyok nem találták el az igazi feleletet.
Ám ekkor előállt Juliska, s gyor-

san kivágta:
– Petőfi János vitéze!
– Ő bizony! – helyeselt Kos-

suth. – Állj mellém, kislányom!
A szegény Juliska örömmel tett 

eleget a felszólításnak.

A második kérdés ez volt:
– Ki volt az a magyar huszár, aki 

fogságba ejtette Napóleont?
Többen is találgattak, de nem 

jöttek rá az igazi feleletre.
Megint csak Juliska szólott:
– Háry János, a híres huszár!
Harmadikul ezt kérdezte Kos-

suth:
– Hát a Duna szigetében ki 

győzte le a cseh vitézt?
Ismét hiába próbálkoztak a lá-

nyok, de Juliska megint szólott:
– Toldi Miklós, a nagy erejű vi-

téz!
– Ő bizony, kedves lányom – he-

lyeselt Kossuth. – Te nyerted meg a 
versenyt, te kapod a jutalmat!

Mindenki ámult-bámult, de 
legfőképpen a dölyfös földesúr cso-
dálkozott.

– De hát honnan tudod ezeket, 
te leány?

– A kegyelmed könyveiből, 
amit a kedves fia, Márton, az én 
kedvesem hozott nekem!

– Látja, uraságod – fordult az apá-
hoz Kossuth. – Ugye, milyen okos, 
művelt menye lesz kegyelmednek? Ne 
is tétlenkedjék sokáig, hívassa a fiát, s 
még ma megtartjuk a lakodalmat!

És ahogy mondotta, úgy lett: men-
ten nagy lagzit csaptak. Ettek-ittak, 
vigadoztak, s a mártonkátaiak mind a 
mai napig emlegetik, hogyan tett igaz-
ságot Kossuth Lajos a falujukban.

Nem óraláncról írok, se nem 
nyakláncról. Nincs arany-
ból, hanem vasból. De 

azért mégsem rabbilincs. 
No, ugye nem találnátok ki, 

miféle lánc lehet ez, aminek a sze-
me akkora súlyú, mint négy ember 
együtt! Ez a négy is inkább budai 
polgár, mint pesti, mert Budán 
mégiscsak vígabban élnek a pol-
gárok, mint Pesten. Hát ez a lánc 
1848-ban készült. Gróf Széchenyi 
István gondolatából. És összekö-
tötte Budát Pesttel. A lánc készítője 
Clark Ádám mérnök. Ez a mérnök 
feszítette ki ezt a nehéz, nagy lán-
cot két hatalmas kőoszlopra. Pest 
és Buda között. Mikor a fővárosban 
híre futott, hogy már az első láncot 
fölrakták a pillérekre, mindenki ro-
hant ki a Duna-partra:

– Hadd lássuk, igaz-e?
És bizony nemcsak a lánc, a pil-

lér és a kifeszítés volt igaz valóság, 
hanem csodák csodájára mást is lát-
tak a kíváncsiak:

A tervezőmérnök elsőnek sétált 
át Budára azon az egy szál óriás lán-
con, olyan nyugalommal, mintha 
csak a Margitszigeten sétált volna a 
nyárfák árnyékában. 

A kíváncsiak között ott volt 
Széchenyi István gróf is:

– Ejnye, a teringésit magának, 
kedves mérnököm, ne kövessen el 
ilyen bolondságot, mert ha véletle-

nül beleveszekedne a vízbe, ki az ör-
dög folytatja majd a munkát!

Clark Ádám megrestellkedett, s 
csak ennyit mondott:

– Jó, jó, hát ígérem, nem lépek 
többet a láncra.

Másnap azonban, ahogy a mér-
nök terveiből felpillant a hídra, hát 
látja ám, hogy valami úrféle másod-
magával ott sétál fölfelé meg lefelé az 
óriási láncszemeken.

– Ki az az úr ott? – kérdezi az egyik 
munkást, mert nem hitt a szemének.

– Széchenyi István gróf, uram, 
meg a fia, a Béla gróf – válaszolt a 
munkás. 

Clark Ádám alig várta, hogy Szé-
chenyi elérje a pesti partot, sietett 
mindjárt hozzája.

– Mi az, gróf úr, mit csinál itt ezen 
a láncon?! Nem emlékszik, hogy rám 
rezzent tegnap a sétám után?

– De emlékszem.
– No és önnek szabad? Vagy az 

ön élete nem számít semmit a nem-
zetnek?

– Számít, nem számít – felelte a 
gróf –, nem mérlegeltem. Csak arra 
gondoltam, hogy ezen az úton milyen 
jól menekülhetek majd, ha a császár 
összeráncolná ellenem a szemöldökét. 
Higgye el, ez a legbiztosabb menekvés! 
Ide, tudom, nem jön utánam senki.

Mikor Széchenyi évek múlva véget 
vetett az életének, akkor gondoltak 
vissza erre a mondására.

Kerekes Kamilla, I. osztályos, Csíkszereda

Tamás Cintia, I. osztályos, Csíkszereda

Megszámoltam: kereken 
van négy küllős kerekem, 
még nagyapám faragta, 
s a padlásra fölrakta. 
Ha faragok tengelyt hozzá, 

lesz egy komoly szekerem, 
s nyáridőbe, 
jó időbe 
elkocogok Küküllőbe.

Felhők, felhők, 
Suhanó felhők, 
Alkonyi-komolyak, esti-lilák! 
Szállnék veletek! 
Vigyetek, vigyetek! 
Felhők, felhők, 
Rossz a világ! 

Felhők, felhők, 
Nyugtalan felhők, 
Zivatar-kékek, szélbe-zilák! 
Úgy-e máshol, 
Széllel nyugováskor, 
Még más, úgy-e más, 
Úgy-e szép a világ!

Babits Mihály

Hold
Szerte feketén 
Lapul a gyom, 
A fűz a kút fölött 
Búsul nagyon. 
Gyászol a felhő 
Fehér ruhájában, 
A Hold, a szemtelen 
Hízik javában. 

Gyom alól szól a 
Tücsökzene. 
Este szép igazán 
A jegenye, 
Nyújtózik az égnek, 
De csak hiába 
A Hold, a szemtelen,
Nevet magában.

Nemes Nagy Ágnes

A gondolj-rám-
virág

A gondolj-rám-virág,
az volna szép, az volna szép,
a gondolj-rám-virág,
az barna-kék, az barna-kék
(csak volna barna, volna kék,
a gondolj-rám csak volna szép,
mert nincs ilyen).

A nefelejcs azt mondja: nem,
a gondolj-rám: igen, igen,
azt mondja, hogy: igen.

Gazdag Erzsi

Mesebolt
Volt egyszer egy mesebolt,
abban minden mese volt, 
fiókjában törpék ültek, 
vízilányok hegedültek. 

Öreganyók szőttek-fontak, 
apró manók táncot roptak. 
Lidérc ugrált az udvarban, 
kaszáspók varrt az ablakban. 

A lámpában ecet égett, 
az egylábú kettőt lépett, 
cégére egy tündér volt, 
ilyen volt a mesebolt.

Sík Sándor

Felhők, felhők

Csoóri Sándor

Szekeres


