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Múlt héten Széchenyi Istvánról meséltem nektek. Szó volt azokról 
a fontos intézményekről, amelyeknek létrehozásában, megalapításában 
nagy mértékben járult hozzá gróf Széchenyi István. 

1822-ben Wesselényi Miklós társaságában külföldi tanulmányútra 
indult Széchenyi. Külföld gazdasági és társadalmi viszonyait tanul-
mányozták azzal a céllal, hogy amit jónak és hasznosnak találnak, 
azt itthon is megvalósítsák. Münchenben, Stuttgartban, Párizsban 
és Londonban gyűjtötték mindazokat az adatokat, amelyeket Ma-
gyarország megreformálására, megújítására hasznosnak véltek. Ekkor 
tervezte el a lóverseny meghonosítását Magyarországon. Három évre 
rá ismét Franciaországba, majd Olaszországba utazott, ahol a selyem-
hernyó-tenyésztést és az eperfák termesztését tanulmányozta. 

 Az 1825-ös országgyűlésen ismét felvetették – akárcsak 1791-ben 
– egy magyar tudományos akadémia felállítását. Felsőbüki Nagy Pál 
itt kikelt azon főurak ellen, akik elhanyagolták a magyar nemzet és a 
magyar nyelv érdekeit. Ezután szólalt fel Széchenyi István és „a nem-
zetiség és a nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása céljára” tette meg 
felajánlását. Hogy mit ajánlott fel? Olvassátok el mai mesénket!

Két legutóbbi rejtvényünk helyes meg fejtését küldte be a csíkszere-
dai Lupu Bianka. Jutalma Benedek Elek Magyar mese- és mondavi-
lág című könyvének első kötete. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

Az akadémia alapítása
Mindenki szereti az anyanyel vét, 

hogyne szeretné, hiszen az édesany-
jától tanulta, életének legszebb em-
lékei fűződnek hozzá. De leginkább 
azok becsülik, tisztelik, féltik az édes 
anyanyelvet, akiktől el akarják ra-
gadni a nép közös kincsét. 

Magyarországon a latin nyelv 
uralkodott, latinul írták a törvénye-
ket, a kérvényeket és a többi irato-
kat. Ha meg versenytársa akadt, az 
a német nyelv volt, ezenkívül legfel-
jebb franciául lehetett megszólalni 
előkelő körben. És a magyar anya-
nyelv? Parasztnak való az, művelt 
ember nem használja. 

Lám, a magyartól elragadták az 
anyanyelvét, se a törvényszéken, se a 
hivatalban nem használhatta, annál 
inkább megszerette. Éppen a legna-
gyobb politikusok, költők és írók 
hirdették hangos szóval: minden nép 
a maga nyelvén lett tudós, a magyar 
is csak anyanyelvének fejlesztésével 
érheti el a művelt népek szintjét.

Kazinczy Ferenc nyelvújító 
mozgalma, Bessenyei György 
akadémiai törekvése, Csokonai 
Vitéz Mihály költészete előkészí-
tette a nagy tervet: egy nyelvmű-
velő tudományos intézet megala-
pítását. 

Ez hát a legfőbb cél, erre kell ha-
ladnunk, hirdeti Széchenyi István, 
aki a nyugati országokat bejárva 
mindig maga előtt látta hazája el-
maradottságát. És ha látta, nem is 
maradt tétlen. A nyelv tökéletesíté-
séről ezt írta:

„Amint az emberek nemes ér-
zése – képzelet, emlékezet s ítéleti 
tehetségei jobban fejlődnek, úgy 
kell a nyelvnek is tisztulni, tágulni, 
simulni, nagyobb határozottságot 
nyerni. Amint a nemzet növése és 
haladása által a nyelv nő és halad, 
úgy rejt magában a nyelv fiatalsá-
ga, növekedése olyan mágusi kap-
csolatot, mely a nemzetet emeli és 
dicsőíti.

Az anyanyelv tökéletesítése te-
hát, mert azáltal a nemzeti jó nőt-
tön-nő, kötelességeink egyik leg-
főbbike.”

Így látták ezt a reformkor leg-
jobb politikusai, írói és költői, 
mindnyájan tudták, hogy olyan tu-
dós társaságot kell szervezni, amely-
nek tagjai magyar nyelven művelik 
az összes tudományokat. De hiába 
tudták, hasztalan beszéltek róla 
egymás között, Bessenyei nagysze-
rű gondolata, az akadémiai intézet 
terve mégsem valósult meg. 

Éppen erről szólott Felsőbükki 
Nagy Pál 1825-ben, a karok és ren-
dek kerületi ülésén, amikor végre 
napirendre tűzték a felállítandó 
akadémia, vagyis nyelvművelő in-
tézet tervét. Pirulva hallgatták a 
mágnások, a gazdag főurak a be-
szédet, mert Felsőbükki Nagy Pál 
szemükre hányta, hogy vagyonukat 
külföldön fecsérlik el, nemzeti cél-
ra nem áldoznak, ezért aztán még 

mindig csak szándék maradt az 
akadémia terve. 

Felállt erre Széchenyi István 
gróf, aki csak hallgató volt az ülé-
sen, hiszen ő a főurak rendjébe tar-
tozott, és katonás rövidséggel ezt 
mondta:

– Nekem itt szavam sincs. 
Nem vagyok tagja a követek há-
zának. De birtokos vagyok, és ha 
feláll egy olyan intézet, mely a 
magyar nyelvet műveli, és előse-
gíti honosaink magyar nevelését, 
jószágomnak egyévi jövedelmét 
feláldozom rá. 

Egy pillanatnyi csend támadt. 
Mindenki elbámult a nagylelkű fel-
ajánláson, mert a hallgatóság tudta, 
hogy körülbelül ötven-hatvanezer 
forint a jószág egyévi jövedelme. Ez 
fejedelmi ajándék a nemzetnek!

Ezután hatalmas éljenkiáltás 
hallatszott, s nemsokára új meg új 
felajánlások következtek, a többi 
mágnás se akart elmaradni Széche-

nyi mögött, bár ilyen nagy összeget 
egyik se ajánlott fel. Mentegetőzött 
is az egyik gróf, aki mindössze öt-
ezer forintot jegyeztetett:

– Egyet se magyarázd – mondta 
neki Széchenyi István –, én megte-
hetem, mert nőtlen ember és katona 
vagyok. Jó barátaim vannak, akiknél 
el tudok élni egy esztendeig úgy, 
hogy a magaméhoz nem nyúlok. 

Széchenyi felajánlása annyi-
ra fellelkesítette a rendeket, hogy 
még aznap, a gyűlés folyamán ne-
gyedmillió ezüstforint gyűlt össze 
az akadémia megalapítására. Ettől 
fogva Széchenyi István lett a nem-
zet vezetője, mindenki az ő szavát 
várta és követte, minden költő, író 
az ő dicsőségét hirdette. És volt is 
mit hirdetni: a Lánchíd, a gőzhajó-
zás, a Vaskapu szabályozása mind 
az ő nevéhez fűződik. Méltán vés-
ték sziklába ezeket a szavakat: „Te 
saxa loquuntur! Még a kövek is ró-
lad beszélnek!”

Gădoiu Enikő, I. osztályos, Csíkszereda

Kassay Dorka, I. osztályos, Gyergyóalfalu

Simon István

Mécsvirág
Szőlőhegyen
a kaszálón
bőven terem
a virágom.

Nem is virág
talán mégse,
inkább a fák
örökmécse.

Zöldfehéren
szemlehúnyva
olyan délben
mint egy urna.

Zárt födéllel
olyan ősi –
még az éjjel
hamvát őrzi.

Vagy mintha így
takargatná
lángját, amíg
süt a nap rá.

Bólog, alszik,
milyen kedves,
idehajlik
a kezemhez.

Darázs is dong,
száll körüle,
keresi, hogy
hol a füle.

Tán azt hiszi,
halványzöldre
mázolt kicsi
parasztbögre,

nappal szirma
a fedője,
csillag ihat
csak belőle.

Rózsa vagyok, rózsa,
szerelem virága,
vadrózsából lettem
kertek rózsaszála,
sziromruhám, kelyhem
illatárját szórja,
de tüskés az ágam,
le ne téphess róla,
le ne téphess róla!

Rózsa ha nem volna,
talán nyár se volna,
pille nem csapongna,
madár se dalolna!

Égő piros rózsa,
rózsaszínű rózsa,
hófehér, halovány,
sárga tearózsa.
Ahányféle rózsa,
mind a világ szépe,
annyifélék vagyunk,
mint a világ népe,
mint a világ népe!

Rózsa ha nem volna,
talán nyár se volna,
pille nem csapongna,
madár se dalolna

Várnai Zseni

Rózsa

                          Szép Ernő

Virágok
Nincs nekem kedvenc virágom,
melyik szebb, nem prédikálom.
Mind szeretem, mind csudálom,
tavasszal mind alig várom.
És szeretem én a fákat,
amennyit csak szemem láthat.
Szeretem, ó, a fanépet,
a fák is oly szépek, szépek.
Nem mások ők, nézz csak rájok:
égig érő zöld virágok.


