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Az ország fejlesztésén munkálkodó Széchenyi István külföldi utazásai 
során látta, hogy mennyire fontos a folyók hajózhatóvá tétele, és milyen 
előrelépést jelentenek a gőzhajók, amelyeknek addig Magyarországon még 
a hírét sem hallották. 

Mindenekelőtt a Dunát szerette volna hajózhatóvá tenni végig a Fekete-
tengerig. Igen ám, de Orsovánál, a Vaskapunál annyira szűk volt a meder, 
hogy a hajók nem, vagy csak nagy nehézség árán tudtak átkelni rajta. A hely-
zet felmérésére tett egy szemleutat Széchenyi István. Tanulmányozni akarta 
a Duna folyását, és azt, hogyan lehetne a folyót szabályozni. Pesttől Konstan-
tinápolyig tartott a szemleút 1830-ban. 1833-ban kapott megbízást a folyó 
hajózhatóvá tételéről, és ettől kezdve tíz éven át királyi biztosként vezette a 
munkálatokat. Ebben az évben július 29-én, tehát éppen 178 éve kezdte meg 
Orsovánál a sziklarepesztést. Rá egy évre már egy Argo nevű hajóval át is 
keltek a szoroson. 

Szintén ő volt az első, aki 1833-ban a Tiszán elhajózott Szegedig, 
ahol nagy lelkesedéssel fogadták. De hogy nem éppen mindenki, arról mai 
mesénkben olvashattok. Az első dunai gőzhajó szintén neki köszönhetően 
1831. március 16-án közlekedett első alkalommal Budapest és Zimony 
között. És olvashattok arról is mai mesénkben, hogy Széchenyi István 
hozta létre a Balatonon is a gőzhajózást. Bár senki nem hitte, hogy si-
kerül, végül az első gőzhajó csak elindult – és révbe is ért – a Balatonon 
1846. szeptember 21-én. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

Széchenyi István és a magyar hajózás
Mennyit küzdött, fáradott, 

mennyit áldozott hazájáért Szé-
chenyi István, a legnagyobb ma-
gyar!

Messze idegenben, külföldi 
útjain is csak a hazája járt az eszé-
ben, egyre azt vizsgálta, ugyan mit 
hozhat haza a nyugati országok 
sok kincséből, ipari, kereskedelmi 
gazdaságából. Ha meg hazatért, 
itthon a maradisággal küzdött, 
mert a nemesség egy része semmi-
képpen sem akart lemondani az 
előjogokról, adót nem fizetett, és 
minden újításnak ellensége volt. 

De Széchenyi minden nehéz-
séget leküzdött: tőkét szerzett, 
hajóforgalmat teremtett a Du-
nán, a Tiszán, de még a Balato-
non is. Addig a folyókon felfelé 
lovak vontatták a hajókat, még 
hinni se akarták, hogy a víz ellen 
maguktól is felmehetnek. Hogy a 
gőz hajtja? Ugyan már, ki hiszi el 
ezt a boszorkányságot?

Amikor a Tiszán az első gőzha-
jót bemutatták, Szabolcs vármegye 

küldöttsége Dobnál várta a hajón 
érkező Széchenyi grófot. Ebben a 
küldöttségben sok maradi nemes 
volt, ezek azt hitték, hogy majd fel-
sül a gróf ezzel a csodahajóval. 

Kiszáll Széchenyi a hajóból, 
amely csoda módon víz ellen is 
megy magától, s mutatja is a kül-
döttségnek: lám, itt a gőzhajó!

Bámulják is a hajót a küldött-
ség tagjai, hümmögnek, csóvál-
ják a fejüket, de nem szólnak egy 
szót sem. 

Széchenyi pedig azt reméli, 
hogy most már meggyőzte őket a 
haladás fontosságáról, hiszen saját 
szemükkel látják, mit tud a gőzha-
jó. Íme, az ország gazdasági haladá-
sának egyik ígérete!

– No, hogy tetszik a gőzhajó? – 
kérdi a küldöttségtől.

Egymásra néznek a nemes urak, 
egy ideig egyik se szólal meg, vé-
gül az egyik táblabíró lenézően ezt 
mondja:

– Hogy tetszik? De hiszen úgy ka-
parja a kereke a vizet, mint a kutya!

Elfelhősödött a gróf arca erre 
a szóra, hej, mennyit kell még dol-
gozni, míg ezek az urak megértik, 
hová vezet az ipari, a kereskedelmi 
fejlődés, amely a nyugati országokat 
olyan gazdaggá, hatalmassá tette!

Az első balatoni hajó, a Kisfa-
ludy gőzös hajóteste és gépezete 
Angliában készült, Triesztig tenge-
ren hozták, onnan Balatonfüredre 
szállították. Füreden folyt a szerelés 
munkája, de mielőtt elkezdhették 
volna, a sok száz vas alkatrészt szép 
rendben elhelyezték a parti gyepen. 
Csőszt is fogadtak melléje, Ujj Já-
nos őrizte éjjel-nappal.

Amikor Széchenyi István is 
megtekintette a hajó alkatrésze-
it, látta ám, hogy nagy tömeg bá-
mulja a sokféle vasdarabot. Most 
már ő is tanult az előbbi példából, 
gondolta, megmagyaráztatja ezzel 
a derék csősszel, mit akar csinálni. 
Így legalább megérti ez a bámész 
nép, mit jelent a korszerű hajózás, 
miképpen szállít a gőzhajó utast is, 
árut is, hogyan fejlődik az ország 

ipara, kereskedelme... De kezdjük 
elölről. Azt mondta a csősznek:

– No, János, kend okos ember, 
ne töltse itt az időt hiába. Itt a sok 
nép, mind tudni akarja, mi a szán-
dékom ezzel a sok vas alkatrésszel. 
Hát magyarázza meg nekik, hogy 
ebből olyan hajó lesz, amit gőz hajt, 
a gőzt pedig a kazánban a víz forra-
lásával állítják elő, a gőz meg forgat-
ja a hajó kerekét. 

Tetszik ez a magyarázat Ujj Já-
nosnak, ígéri is szívesen:

– Megmagyarázom, gróf úr.
Néhány nap múlva ismét oda-

megy Széchenyi, mert látni akar-
ta, hogy mire ment Ujj János ezzel 
a magyarázattal. Meg is kérdezte 
mindjárt:

– No, János, hát megmagyaráz-
ta kend a nézőknek, hogy ebből 
hajó lesz?

– Én megmagyaráztam.
– Mit mondtak rá?
– Nem hiszik.
– Hát azt megmagyarázta-e, 

hogy a hajónak kereke lesz?

– Én megmagyaráztam.
– Arra mit mondtak?
– Azt se hiszik.
– Hát azt megmagyarázta-e, 

hogy a kereket gőz hajtja?
– Azt nem magyaráztam 

meg.
– Miért nem magyarázta meg?
– Mert azt már én magam se 

hiszem. 
Megharagszik erre a gróf, ösz-

szevonja a szemöldökét, és rákiált 
a csőszre:

– De ha én mondom, János!
– Ha mondja, az a méltóságod 

dolga. De én nem szenvedem el, 
hogy az emberek bolondnak tart-
sanak, mert mindent elhiszek!

Meghökken a gróf, gondolkoz-
ni kezd azon, amit hallott. Nem is 
erőltette tovább a dolgot, csak any-
nyit mondott Waldstein Jánosnak, 
aki akkor is kísérte:

– Szeretem a magyar parasztot, 
mert amit a saját eszével be nem 
lát, azt ugyan semmiféle uraság 
kedvéért el nem hiszi.

Kui Péter, IV. osztályos, Csíkszereda
Páll Csanád, Csíkszereda

Simai Mihály

Anyám  
csevegő kertje

Anyám csevegő kertje
köszön rám reggelente...

Szól a sárga peremizs:
– Kérlek, törődj velem is!

Gyúl a piros tulipán:
– Mint a szívem, légy vidám!

Kéken nevet a csenkesz:
– Mosollyal megmelengess!

Súg a fehér madárhúr:
– Beszélj hozzám madárul.

– Hahó – kiált a hérics –, 
tavaszhírt hozok én is!

Kacsingatnak a hunyorok:
– Legyen virágos humorod!

Ordibál a szamárkenyér:
– De nagyra vagy, szamár legény!

Károgja a varjúháj:
– Ügyelj, nehogy pórul járj!

Tátika némán tátogat:
– Ugye, megőrzöd titkomat?

...Anyám csevegő kertje
beleszürkül az estbe.

Sötétben csak az estikék
illatozzák szeretetét.

Varga Imre

Mezei katáng
Nyári hajnalon
ébred a rét.
Kéken a katáng
nyitja a szemét.

Nyári hajnalon
ébred az ég.
Kitárul kéken
a messzeség.


