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Deák Ferencről, Magyarország másik nagy személyiségéről mesélek ma 
nektek. Életét, akárcsak kora több kortársa, az ország fejlesztésének, haladá-
sának szolgálatába állította. Tisztában volt azzal, hogy nemzete a tudomá-
nyok révén léphet előre. 

Deák Ferenc korán árvaságra jutott, testvérei nevelték, taníttatták. 
Keszthelyen, Pápán és Nagykanizsán járt iskolába, majd Győrben végezte el 
a jogakadémiát. 

Országgyűlési képviselőként a törvénytelenség ellen küzdött, az úrbéri 
törvények tárgyalásakor a jobbágyság érdekeit védte. Igazságügy-minisz-
terként a magyar igazságügy korszerű átalakítását készítette elő. A sza-
badságharc előtt megpróbálta a bécsi udvart jobb belátásra bírni, de nem 
járt sikerrel. 

A szabadságharc után hadbíróság elé állították, de végül szabadon 
bocsátották. Nem vett részt sem a titkos forradalmi mozgalmakban, 
sem a kormány oldalán az igazságügy reformjában. A megtorlás idején 
elzárkózott a közügyektől, ugyanakkor minden alkalmat felhasznált 
arra, hogy nemzetében táplálja a reményt a szabadság elérésére, és erő-
sítse erkölcsi erejét. 

Nagy szerepe volt a Habsburg uralkodóház és a magyar nemzet kö-
zötti kiegyezés megvalósításában. Az időközben kitört porosz–osztrák–
olasz háború kimenetele, amelyben az osztrákok vereséget szenvedtek, 
kedvezett a kiegyezésnek. Deák Ferenc volt az, aki egy cikkében kinyil-
vánította a nemesség hajlandóságát a változásra. Végül a császár is 
belátta, hogy a birodalom csak akkor maradhat fenn, ha megállapodást 
köt a magyar nemzet képviselőivel. De erről majd később fogok mesélni. 
Deák Ferenc a kiegyezés után is jelentős személyisége maradt a magyar 
nemzetnek, olyan politikusként emlegetik, aki még öregségében sem 
mondott le fiatalkori eszményeiről, és akinek egész élete a haladás szol-
gálatában állott. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

Deák Ferenc mint részvényes
Amikor Széchenyi István gróf 

a tengeri hajókat megpillantotta, 
majd a Temze folyó kis gőzöseit 
látta, mindig arra gondolt: meg kell 
szervezni a magyar hajózást, még-
pedig angol mintára!

Amit elgondolt, mindig gyorsan 
véghez is vitte. Angol mintára rész-
vénytársaságot szervezett, hogy a 
szükséges tőkét előteremtse. Részvény-
társaságot Magyarországon? Abban 
az országban, amelyet éppen a tőke 
hiánya és a gazdasági tájékozatlanság 
jellemzett? Ugyan ki fog itt részvényt 
jegyezni, ki kockáztatja a pénzét?

Kevesen értettek akkor az üzlet-
hez, azoknak is inkább a bécsi ban-
kokkal volt dolga, az üzletemberek-
kel sokra menni nem lehetett. An-
nál inkább a liberális nemesekkel, 
akik hazafiságból jegyezték a rész-
vényt, bizony, sokan nem is gon-
doltak a későbbi haszonra. Mert 
az 1846-ban alapított részvénytár-

saság nemsokára nagy hasznot haj-
tott a részvényeseknek. 

Jó példával járt elöl Deák Ferenc: 
hazafias áldozatkészségből vagyoná-
hoz képest sok részvényt jegyzett. 

Amikor az első balatoni gőzös, 
a Kisfaludy vízre szállt, közölték a 
részvények tulajdonosaival, hogy 
ők mint tulajdonosok, ingyen utaz-
hatnak rajta. Az is benne volt a hajó 
szabályzatában, hogy ha nagy haza-
fit, híres embert, gazdag főurat vagy 
püspököt visz a fedélzetén, akkor a 
kikötő közelében levő ágyút elsütik, 
és az árbocra felhúzzák a díszlobogót. 
Ez a megtiszteltetés Deáknak, a nagy 
hazafinak éppen úgy kijárt, mint 
azoknak, akiket a nép „nagy marhák” 
néven ismert, tehát a főispánoknak, a 
báróknak és a grófoknak.

Egyszer Deák Ferenc is igénybe 
vette az ingyenutazást, de nagyon 
elkomorodott, mert tiszteletére is 
felhúzták az árbocra a díszlobogót.

Amikor a Kisfaludy megérke-
zett Füredre, elsütötték az ágyút. 
Az egész fürdőközönség kicsődült 
a kikötő hídjához. Mihelyt Deák 
Ferencet megpillantották, mind-
járt éljenezni kezdték, és hosszan 
ünnepelték. 

Attól fogva Deák sohasem ült 
fel a hajóra, inkább hatvan-hetven 
kilométert tett meg rossz úton ko-
csival.

Amikor pedig a tiszttartó gaz-
dasági elszámolásában meglátta, 
hogy a részvények után osztalék jár, 
rögtön kiadta a parancsot:

– Az egész részvénypakettet 
tüstént el kell adni!

– De hát miért, tekintetes úr? – 
kérdezte a tiszttartó. – Hiszen most 
lesz belőle jövedelmünk.

– Éppen azért, hogy ne legyen – 
válaszolta Deák. – Én azt a pénzt a 
magyar ipar fejlesztésére szántam, s 
nem fordítom a magam hasznára.

Kovács Ádám, I. osztályos

Farkas Zsófia, IV. osztályos, Csíkszereda

Tóth Árpád

Harangvirág
Harangvirág, harangozz, hallgatom.
Szeretnék boldog lenni egyszer.
Boldog lenni nagyon, nagyon.
És nem leszek, ha nem igyekszel.

Most süt a nap, kék csoda vagy,
Harangvirág, illat s zene a kelyhed,
Ha van, őrjítő titkodat
Most fúdd rám, reszkesd el,
most énekeljed.

Jaj neked, ha most legurul a nap,
És kék szépséged áhítata lusta,
Meg nem rezzenti holt szirmaidat
Többé az Isten semmi angelussa.

Fagyott virág, majd állasz a tetőn
Az özvegy erdő barna bánatában
A hideg felhők alatt reszketőn,
Sírnál, de hangod nem talál utánam.

Kosztolányi Dezső

A napraforgó, 
mint az őrült

A napraforgó, mint az őrült
röpül a pusztán egymaga,
a tébolyító napsugárban
kibomlik csenevész haja.
Bolond lotyó – fejére kapja
a sárga szoknyáját s szalad,
szerelmese volt már a kóró,
a pipacs és az iszalag,
elhagyta mind, most sír magában,
rí és a szörnyű napra néz,
a napra, úri kedvesére,
ki részeg, s izzik, mint a réz.
Aztán eszelősen, bután
rohan a gyorsvonat után.

Lilabóbitás útszéli gyom,
árokpart árva éke,
talpig fegyverbe öltözöl,
pedig lelked csupa béke.
Neved gúnyolva mondja: szamár!
s gyűlölve mondja: tövis!
Pedig te csak élni akarsz, ha hazád
mostoha is.

Porban s napban sorvadva virulsz
torzonborz vértezetedben:
sok kín szerezte neked e jó
páncélt a sebek ellen!
Ne bánts! – jajdul fel a kéz, amely
megbántott – Jaj ne bánts!
(Ő bánt, és bűnös, ugye, te vagy,
szegény bogáncs?)

Nekem szép vagy, dacos virág,
sivatag utak éke:
hol az élet mást megöl, te megállsz,
talpig fegyverben a béke:

s mintha tudnál valamit,
barátságtalan, bús virág,
amit nem tudnak, csak sasok
és katonák.

Mozdulatlan katona vagy:
befelé őr, őre magadnak!
Őrt állsz és szárnyas gyermekeid
a messze jövőbe szaladnak:
és állsz még, állsz még akkor is,
mikor az ősz maró
esőiben megrothad a rét
és jön a hó.

Mint múzeumban holt lovagot
páncélja idéz kevélyen,
szuronyos csontvázad úgy zörög
december jég szelében:
de mint holt őr, helyeden maradsz
egészen az új tavaszig,
melynek, a nyár halálakor,
üzentél valamit.

Szabó Lőrinc

Szamártövis

Varga Imre

Mezei katáng
Nyári hajnalon
ébred a rét.
Kéken a katáng
nyitja a szemét.
Nyári hajnalon
ébred az ég.
Kitárul kéken
a messzeség.


