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Széchenyi körútja az égből,
vagy :

A kastélyból lett gőzmalom.

Szilveszter estéjén nyolcszázhatvanhétben.
Nagy lakoma vala fenn a magas égben.
Kristály palotában csupa válogatott
Szellemeknek Péter nagy vacsorát adott.
Már mind összegyűltek: harczverő Atilla
Ő vele testvére Buda, s három fia.
Azután jött Álmos és honszerző Árpád
Utána vezéri mind, mily dicső család.
Szent István Szent László, s több király
s harczfiak
Dicső Hollós Mátyás s más nagy
hazafiak
Egészen le a mi korunkig, minden jó
Magyar ember ott volt, ez volt ám dalidó!
Egyenkint azért itt névről nem számláljuk.
Mert a krónikában nevük megtatáljuk.
Hanem hát ezek közt a helyén ott volt ám
Mi nagy hazánkfia gróf Széchenyi István.

Külön társaságban jövének Rákoczy
Kazinczy, Ősz és gróf Zsigray, Haj
nóczy.
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Martinovics püspök, a vak Wesselényi,
Batthányiak ketten, az öreg Perényi.
Úgy az egymásután következett László:
Gróf Teleky László és Palóczy László.
Mind magyar hazánkról discurálgattanak
Az ifjabb szellemek rájok hallgattanak.

A kulcslyukon nézték ezt a társaságot,
Herczeg Schwarzenberg, a bősz Haynau
és mások.
Ámde egypár spiczlit még is becsempésztek,
Midőn az angyalok ép oda nem néztek.
Hogy referáljanak nekik hűségesen,
Miért gyűltek ezek mostan össze itten.
Hiába! ez urak már úgy neveltettek:
Spiczli nélkül ők pokolban sem lehetnek.
Végre megharsant az égi zenebanda,
Lakoma kezdésre ezzel volt jel adva.
Az asztalhoz ültek, jött a jó estebéd,
Sürgött forgott a sok égi fehércseléd.
Mert ezek szolgáltak, a sok tálat hordták,
S a billikomokat üresen nem hagyták.
Folyt a víg lakoma, s a sok jó toasztnak,
Nem volt vége hossza, melyek felgyulasztnak.

Mert ős idők óta a magyar igy mulat,
Dalra, rímre kelti a vidám indulat,
Végre az óra már tizenkettőre járt,
Üdvözölni az uj évet mostan felállt
Az öreg Palóczy, ki már életében
Legjobb toasztmondó volt ötven megyében.
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Kezébe vette hát megtöltött poharát,
S így köszöntötte fel az égiek karát:
„Tisztelt lelkek! reánk változást nem hozand
Az idő soha sem, s egy év ha távozand,
Meg nem ingatandja örök-életünket,
Nem szaporitandja az esztendeinket.
S ime pedig még is, mint a földön szokás.
Múlik egy esztendő és jő helyette más.
Ezt megünnepelni gyűltünk össze ide
Péter bácsinak a kristály termeibe.
Azért hát az óra tizenkettőt ütvén,
Az uj esztendő is ime megszületvén,
Áldja meg az Isten ezt az uj esztendőt.
Hogy hozzon hazánkra boldogabb jövendőt.
Mert midőn elhagytam, szomorú sorsa volt,
De mint hallom, nyáron koronáczió volt.
Minisztériumát király kinevezte,
Őtet az ur Isten sokáig éltesse! “

Erre a zenekar a tust rárántotta,
Mindenki az Ament reá kiáltotta,
És összekoczintván kiki a poharát,
Éltette nemzetünk nagylelkű királyát.
A kulcslyukon által leskelődők serge
Dühössen szétfutott azonnal e hirre,
A spiczlik is szépen kisompolyogának.
S pokol fenekére el, szét bujdoklának.

Ezzel a vacsora végét érte vala,
De a vendégsereg még együtt marada.
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Kisebb társaságok alakúltak rögtön,
Álldogáltak itt is, ott is, négyen, ötön,
És pipára gyújtván, vagy beszélgetőnek,
Vagy hogy el ne unják maguk, ferblizének.
Széchenyi is ottan pipázva sétála,
És egy társasághoz ő is hozzá álla.
Az öreg Palóczy ott anekdotázott
egy és más dolgokról bőven magyarázott.
S a mint gróf Széchenyit ott megpillantotta,
Feléje jobb kezét vidámon nyújtotta.
De im Péter bácsi a kapukulcscsval jő,
S Bérczy Károly irót*) oda vezeti ő
Es mint uj vendéget, rögtön bemutatja,
S mivel sok dolga van őket ottan hagyja.

Kezet fognak vele az ismerősei.
Széchenyi, Palóczy, Batthányi, Teleky,
S kérdik: mi újság van a földön oda lenn?
Bérczy pedig felel nékiek eképen:
„Magyar már ott minden nyolczszázhatvan
egytől,
Irtózik a plundra, frakk és kvekkerektől.
Az ifjúság is mind szép tollas kalapot
Hord és megúnta a valczert és galoppot.

*) Bérczy Károly egy jeles iró, nemes szivű férfin, hű
és buzgó hazafi, a „Vasárnapi Újság s Politikai Újdonságok s
Pesti Napló s más lapok dolgozó társa, jeles beszéljek írója
s az ő alapította „Vadász és Versenylapok" szerkesztője. Meg
halt 1867-ik év végén.
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. Csárdást járja most már, vagy a kör s pa
lotás,
Füzértáncz s más magyar nevű táncz de
nem más,
Sarkantyús csizma és atilla vagy dolmány,
Viselik mindenütt, nem csak hon, deutczán.
A bugyogóból mind magyar nadrágokat
Varattak, kaputból zsinóros dókákat,
S a királyné s grófnék csipkés fejkötőben
Járnak s rókatoros vagy bársony mentében.

Magyar ott már minden, mint volt egyszer,
hajdan,
S ha igy marad nem lesz majd a magyar bajban.
Akadémiának is vagyon háza már,
Mely szép mint valami aranyos tündér-vár.
A magyar mágnásból mind hazafi vála,
Adóságait most csak itthon csinálja.
Csónakdát alapít, s a lóversenyeken
Ő nyeri mindenütt a dijt a gyepeken.

Nem Bécsben építtet most már palotákat,
Hanem Pesten, a mi díszít sok utczákat.
Most is gróf Festetics és a gróf Károlyi
Kettőt épitének, mind kettő királyi.
Azonban vannak még a kik frakkban járnak,
S nemzetünk gyalázva magukba nem szállnak.
De kár, hogy a trónhoz olyan közel állnak;
Azonban számosan ezekből kiválnak.

Nemességgel együtt szánt, vet és boronái,
Biztositó és meg más bankokat csinál.

- 8 Nem szégyenli többé a munkásnak kezét
Megszorítani és megbecsülni eszét.
Az irodalmat szó s tettel ő pártolja,
Az eszet, értelmet buzgón felkarolja.
Egy szóval magyar lett, az Isten áldja meg.
És magyarul felel, ha úgy szólitják meg!"
Igy szólott Bérczy és Széchenyinek szeme,
Ezen szavaira könyekkel lett tele,
De örömkönyekkel s felkiált lelkesen:
Mondám hogy „A magyar nem volt, hanem
leszen!"
S ellen nem állhatott többé a vágyának;
Hogy újra láthassa képét hazájának,
Azért elhatárzá: hogy a földre le száll
S mig Pestet nem éri, addig ő meg sem áll.

Miután t.ársitól tehát elbúcsúzott,
Az udvaron Péter úrral találkozott.
Megállította hát az égnek kapusát,
Ettől urlaubot kért, megmondá az okát;
Miért megyen ő most le a földtekére,
S hagyja itt az eget egy kevés időre.
Péter aláírta urlaubscheinját mindjárt,
S előtte szívesen mennyei kaput tárt.

Széchenyi felveté egy fellegre magát,
És sietve hagyta el az égi hazát.
Az esti csillaggal sokáig utazott,
Végre vele együtt földre bocsátkozott
S vala ez épen a Hortobágy pusztája
Hova a csillag leére alkonytájba.
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Megismerte mindjárt honunk e pusztáját,
A melynek sok vizek lepik el a táját.
Lakja azt sok kacsa, vadlúd, kócsag, túzok,
Melyeknek jó izű savanyitott húsok.
Most sincsenek még itt városok épitve,
Utazók számára fogadók készítve,
Csak tágas nagy tanyák szalmával kerítve,
S némely rongyos csárda sárból cseperitve,
Minden igy van ez még, de az egyik tanyán
Gulyás gazdát talált heverni a bundán.

„Isten jó nap bátya!“ emigyen köszönté.
„„Hozta Isten keedet,““ ő meg azt felelé.
Szállást kért, azt adott, hogy ki, nem kérdezte
Hanem a bundáját széjjel teritette.
S mig Széchenyi leül a zsíros bundára,
Az akasztott bográcshúst a szolgafára
Szalonnát aprított és hagymát reája,
És veres paprikát tetejébe hánya.

Egy szép fehér czipót, olyat mint kalácsot
Tett a bundájára, fogta a bográcsot,
Egy jó rázást tevén, mely hús volt fenekén
Egybe felülesett, vala a tetején.
Ezt majd négyszer tette s lehetett már enni,
A jó bográcsos-húst s a czipót megszegni.
Jobb ízűt éltében Széchenyi nem evett,
S a kulacsból reá egy pár jó húzást tett.
Azután mindkettő rágyújtott pipára,
S elbeszélgetének barátok módjára.

10
Széchenyi elmondá; hogy valaha itt járt
Midőn e vidéken tett a Tisza nagy kárt.
S milyen élet vala akkortájban itten,
A magyar földnépét hogy segité Isten.
A szép zöld mezőkön a gulya és ménes
Sűrű volt s a magyar még sem vala kényes.

A szép fehér juhnyáj milliókat hozott,
A számadó juhász is meggazdagodott.
A gulyásnak is volt számos szép falkája,
A csikósnak pedig nemes paripája.
Kanaán volt e föld, vajjon ugy van emost?
Gyarapúl e minden, ha a gazda szorgos ?
Uralkodik e még az igaz barátság?
Virul e még most is alkotmány s szabadság?
Erre szomorúan azt mondá a gulyás:
„Hej uram! az idő most már egészen más,
Mert itt hol hajdan oly bőséggel volt minden,
Tizennyolcz év alatt valánk csak inségben.
Tán mind a hét Isten megverte a magyart,
Pedig e nép csak jót, roszat soh’ sem akart.
De hát most sehogy sem, boldogúl, gyarapúl,
Inkább évről évre szegényedik, satnyái.
Az adó iszonyú, az a veszett accisz,
Minden keresményt a zsidó zsebébe visz.
Mert az árendálja azt ki a kormánytól.
S fizetjük azt bortól s barmaink húsától,
Dohányunk trafika, a légy is szédeleg
Ha annak füstje közt ide s tova repked.

— 11 Ügyes-bajos ember panaszos levelét
Nem veszik el, ha rá nem teszi bélyegét.

Ha kell a kormánynak katona, az ország
Ad neki a mennyit kér, ez nem szabadság.
S ha van is nevezve honvéd miniszterünk,
De ám sehol sincsen a honvéd seregünk.
Pénzünk sincs magunké, bár Lónyai
Menyhért,
A pénzügy miniszter pénz csináláshoz ért.
S az ilyen alkotmány csak majd lesz még azzá,
Most úgy van, akár a Schmerling ur
folytatná.

A zsidó boldogul egyedül e honban,
Kit emanczipáltak deczember hónapban.
Ez kaparit mindent mostan a kezébe,
Most is ő a kanál mindenféle lébe.
Ha ló kell a sereg számára, ő veszi,
S a hasznot belőle zsebre csak ő teszi,
Mert szegény embertől azt el nem fogadják,
' Az asszentálásnál hozzá utasítják.
Hej uram! nekem is volt hat szép pej csikóm,
Gondolám jó áron majd Pesten eladom,
Mikor a burkussal háború ütött ki,
De a vásárból a tiszt azzal külde ki:
Hogy menjek Ábeles Simsihez a lóval,
Mert ő van megbízva liferatióval.
El is mentem oda, csikóim megvette,
Az árát érette csakugyan letette.
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Mivel a geschäftet ő nagyon értette.
Én meg azt gondolám: eredj szegény ember,
Ebben a világban a becsület nem kell.
Mi lesz már ebből hisz most emanczipálták,
Ezek az országot, biz Isten! felfalják.
Hisz csak Budapesten meg aztán Ó Budán
A mint halljuk, hatvanezernél több van tán!
Sok szép föld van ám már az ő kezeikben.
De honfi érzelem nincs még kebleikben.
Németül gagyognak az Isten se érti.
Biz uram! ez aztán a hű magyart sérti.
Utoljára mi e föld birtokosai.
Kik vérrel szereztük ezt, csak lakosai’
Avagy zsellérei leszünk ezen népnek,
Mely nem él egyébnek, mint csupán a pénznek!

Gróf Széchenyi ebben őtet vigasztalta,
A mit Bérczy mondott, azt mind elsorolta;
Mivel pedig immár késő volt az idő
Tűz mellett csendesen hajnalig aludt ő.
Másnap hajnalodván, fel is kerekedett,
Szives gazdájától érzékeny búcsút vett,
És az ismert uton szellemi léptekkel
Indula azután Budapest felé el.
De nem a földön járt légbe emelkedett.
Utjában a dicső multról elmélkedett.
A vérrel szerzett föld alatta terült el,
Melyen jártak ősink oly nagy dicsőséggel.
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Hol e szó: szabadság! nem puszta szó vala,
És a nyelv a szívnek hű tolmácsa vala,
Mert bátran kimondá mindég a mit akar,
S az alkotmány felett őrködött sok hős kar.

Most egyik főurnak kastélyát szemlélte,
Hol az nem régiben víg napjait élte;
S hol egy sereg őse sok századok alatt
A méltóságoknak fényes utján haladt.
De mily füst gomolyog fel magas kéményén ?
Ennek szaga olyan, mit terjeszt a kőszén.
S a hajdan háromszáz holdat elfogló
Párk, ki irtva áll rajt’ magtár és istálló.
Gondolja Széchenyi, ez praktikus gazda;
Nem gyönyörködik a haszontalan gazba,
S a párkot, mely csupán fényűzés, nem egyébb
A kiirtás által termő földdé tevék.
Megy és láttatlanul belép a terembe,
Hol hajdan fő-urak gyülekeztek egybe.
A falakon vannak még az ősi képek,
De benn gabona van, s piszkos képű népek.

Tovább megy a termek hajdan fényes során
Átfutott azokon serényen, szaporán.
Kereste a háznak hajdani gazdáját,
Annak fő-úri és jó nevű családját;
De mindütt idegen képeket vesz észre
S ámultából eszmél nagy kerepelésre
Mert hol hajdana szép díszes könyvtár állott;
Egy gőzgép ablakot és ajtókat rázott.

—
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Gőzmalom lett a nagy szép ősi kastélyból, '
A főúri család kihala már abból,
Árverésen más ur vette meg magának,
S készített belőle fészket családjának
De hát ki lehet az ? kérdező Széchenyi
Ismeretséget ő vele akart tenni,
Ki ily nagy változást idézett itt elő,
Ennek teremtőjét, urát kereste ő.

Elvezették őt a felső emeletre,
Melynek ablakai nyíltak hajdan kertre,
Melyben ugrókútak s szobrok díszelegtek,
S az uj gazda alatt mindezek elvesztek,
Azaz nem vesztek el, ugrókutak helyén
A mocsárban hizó bivalyok hevervén,
A márvány szobrokhoz dörzsölék hátukat
És felborogatták azután azokat.

Itt volt hát a Nábob, a zsákok királya.
Nagy is volt és szép is az ő lakosztálya.
Aranyhegyen hevert, rongyot nem sze
dett már,
Előszobáiban sok tányérnyaló vár.
Helybe hordják neki a rongyot, gubacsot,
Gyapjút, tollat, búzát, kukoriczát, zabot.
Van dús palotája, fényes nagy szobája,
Hol ő kelme csak a lábait lóbálja.
Neve: méltóságos Vájteles Salamon,
És ül csibukozva ruganyos pamlagon.

—
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És ott ül mellette méltóságos neje.
Kinek frizirozva van mindig a feje.
De a sok illattól büdös a szobája,
Becsületes ember azt ki alig állja.
Pedig bársonnyal van bevonva bútora,
És minden falon függ két nagy arany óra.

A palló borítva drága szőnyegekkel,
Az ablak ékítve nehéz függönyökkel.
Egyszóval Vájteles oly gazdag lett itten,
Hogy a házánál csak pénzt olvassák heten.
S más hét legény meg az ezeres bankókat,
És a tekercsekbe burkolt aranyokat,
Kosarakkal hordták a pénzes szekrénybe,
S Vájteles uram élt gazdag kényelembe.
Széchenyi szelleme elborult e képre,
És könyes szemekkel tekintett az égre,
És láthatatlanul emelkedett ő fel,
S újra az égbe ment egy rózsafelhővel.
Azóta búskomoly Széchenyi szelleme,
Hiába kérdezi Péter úr ő kelme,
Mit látott a földön ? nem felel rá semmit,
S mindannyiszor törli könyező szemeit!

