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Tu d n i v a 1 ó.

A „ V a s á r n a p i g y e r m e k "  czimű dolgozatot, 
szerzője a népszerű könyvtár tartalma iránt tett elő- 
leges hirdetésünk azon pontjára készítette, mellyben 
a „népi előitételekről" kívántunk dolgozatot.— Mi adjuk, 
mert szerző ez előítéletekből sokakat felvilágosít, elosz
lat, —  Azonban e mezőn van még sok gyomlálni való. 
Azért örömmel veendjük azon további dolgozatokat is, 
mik füzetczimünkre adatva, népi babonáink annyi szá
zait irtani igyekvendenek. Aprilbcn, 1845. C s a n á d y , 
jegyző.



A
VASÁRNAPI GYERMEK ÉLETRAJZA.

t fo  ndolom, nem lesz unalmára a nyájas ol
vasónak, ha a Vasárnapi gyermek életét, 
melly külömben is tán nyujtand valami érde
kest és tanulságost, rövideden lerajzolom. 
Született ő a szép magyar hazában M. hely
ségben, melly helységet a bennlakók v á 
rosn a k , az idegenek pedig falunak nevez
nek. Melly időben látta legyen meg először 
a napvilágot, nem tartozik mulhatlanul a 
dologra: elég annyit mondanunk , miszerint 
már élte delén jóval túl van. Szülőit korán 
elvesztő, s innen magyarázhatni meg, miért 
dallá olly gyakran és érzéssel gyermek ko
rában ezen dalt:

Árva vagyok mint a g ó ly a ,
Kinek nincsen pártfogója.

Már mint gyermek kitüntette magát az 
iskolában különös jósága és szorgalma által.



Az iskolába nem azért járt ő , hogy ott a 
drága időt és költséget elpazarolja s értel- 
mesedés helyett iskolai port és félszagséget 
vigyen haza, mint sok gyermekek szoktak. 
Az értelmes és hivatalára termett tanító 
különös figyelmében tartotta őt s nem győz
te eleget dicsérni. írni, olvasni, számotvet- 
ni, olíy jó l megtanult, hogy azokban akár
kivel is vetélkedhetnék. Hasonló előmene
telt tett a többi tanulmányokban is, mik 
iskolájában tanítatni szoktak. De legkitet- 
szőbb volt eszének józanságára nézve, mi
nél fogva már gyerek korában törekedett 
minden dolognak igaz okát kitudni és sem
mit vaktában nem hitt. Illy czélból, mivel 
mint gyerek mindent magának meg nem ma
gyarázhatott, folyamodott jó  tanítójához, 
vagy más nálánál okosabb emberhez, s mit a- 
zok neki mondottak, ahoz szorosan ragaszko
dott. A  kísértetek, sárkányok, lidércek, egy
szóval a babona, voltak azon dolgok, mellyek- 
ben az ő józan esze leginkább megütközött, 
azért ezek felöl törekedett minél előbb tisz
ta felvilágulást szerezni magának. Még nem 
lépett át a serdülő korba, s már tisztában 
volt felölök. Átlátta tökéletesen már ekkor, 
mit vajmi sokan még éltök estéjén sem lát
nak át, hogy minden babona vagy csalás 
vagy csalatás. Azaz : vagy rósz szándékú—. 
ollykor furfangos-emberek öltenek magokra 
rémes alakot valamelly czéljok véghezvite
léért; vagy pedig a babonás félő lát féléi
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mében valamelly természetes és ártatlan 
jdolgot rémalaknak. Ezek felől példák hal
lása és olvasása által győződött meg. Olvas
ta a többek közt „Kísértetek44 cziinü könyv
ben, miképen egy régi bölcs, Pop nevű,—  
Popé —  olly cselédet be nem fogadott, kiről 
megtudta, hogy babonás; mert azt mondá: 
ki a babonáknak hiszen, az az istenben nem 
bizik, és így nem lehet jó  keresztény, nem 
lehet jó  ember. S vajmi nagy igaza volt a 
bölcsnek! Ugyanis az a mindenható valóság, 
ki ezt a világot minden benne levőkkel 
együtt teremtette és igazgatja, azt olly tisz
ta és meghatározott törvények szerint igaz
gatja hogy abban gonosz lelkek, rémséges 
erők, 'kártevő kísértetek sehol sem találhat
ják helyüket, hanem azokat csak kicsiny 
hitű és homályos agyú emberek teremtik 
magoknak saját agyukban. Semmi sem tehet 
nekünk kárt a földön, hanem csak rósz 
ember vagy rósz állat vagy egyéb természeti 
dolgok. Rémséges valóságok nincsenek az 
isten szép országában. Kicsiny hitűek, nem 
hallottátok az Írás szavait? „A z isten előtt 
hajszálaink is mind számon vágynak. Az ő 
tudta nélkül egy veréb sem esik a földre.44

Es így az ő tiszta lelke ment volt azon 
öldöklő félelmektől, miket a vakság és 
gyönge lélek ön kínzására teremt magának 
a babonában. Mintha bizony nem volna az 
embernek elég nyomorúsága a nélkül is , 
ha babonával nem kinza magát. De hiába,
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minden baj egyszerre jön az emberre, azt 
mondja a köz példa -  beszéd. A  kopasz 
marhát csipi erősben a légy. A  homályos 
eszű és gyönge lelkű embereket gyötrik a 
babonák.

Ámde a babonás emberek ebben is élel
met találtak esztelenségöknek, azt állítot
ták t. i. hogy azért nem fél a kísértetektől 
s nem hisz a babonáknak, mert vasárnapi 
gyermek, azaz vasárnap született, s azért 
nincs rajta hatalma a gonosz lelkeknek, s 
ezen meggyőződésüktől nem is akartak el- 
állani mind addig, míg keresztelő könyvből 
nem látták, hogy a fiú épen nem vasárnap , 
hanem sanyarú hétköznap született, még
pedig a böjtőlni nem szeretőknek nem igen 
kedves, s a babonásoktól szerencsétlennek 
tartott pénteken. Valóban a tanító is vasár
napi gyermeknek hitta őt, de azon igazi 
értelemben, miszerint olly világos eszű volt, 
mint egy szép vasárnapi reggel, s ollyan volt 
több babonás társai k ö z t , mint a’ vasárnap 
a többi napok közt. Ezen név annyira meg
ragadt rajta, hogy később az igazi neve e - 
gészen feledékenységbe ment, s közönsége
sen csak „Vasárnapi uram44 néven nevezték, 
s mi is azon fogjuk nevezni.

Azon kor, meliyben az első szerelem 
bájos és tündéres hajnala először villan fel 
keblünkben, úgy látszik rá nézve sem volt 
a legáldáshozóbb. Ugyanis gyakran és mély 
érzéssel dalolgatá ekkor ezen dalt:
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Felmegyek én egy magas dom btetőre,
Meg ásom ott a síromat előre.
Ott látom meg azt az e g y e t ,
Kinél a föld nem szült szebbet.

Hájjá h a !

Ugyanekkor előbbi vidám természete is 
egészen buskomolylyá változott által. De ép 
szív és ép lélek hamar tud magának vigasz
talást találni. Mert az isten, a mi jó  a- 
tyánk sehol sem hagyta magát tanúbizony
ság nélkül, csakhogy az ő vigasztalásinak 
igaz forrását fel tudjuk találni. S hol talál
hatna a szenvedő szív a mennyei vigaszta
lások igazabb forrására, mint a szentegyház
ban ? S ekép lön , hogy a mi vasárnapi gyer
mekünknek második iskolája a szentegyház 
lett. Még serdülő korában is mikor csak 
tehető, de vasárnap minden esetre, eljárt 
a szentegyházba. De ide nem azért ment 
ő hogy lökdösődjék vagy aludjék, hanem 
hogy a lelkipásztor’ bölcs és tanulságos be
szédét meghallgassa, megtanulja s életének 
sinorinértékeül tegye.

Azonban nem elégedett meg azzal, hogy 
szentegyházba eljárt, hanem azt akarta, hogy 
kis házikója is , mellybe később magát 
megvonta, szentegyház legyen. Munkától 
ment óráit nem kívánta ő a kocsmában dőzsö
léssel tölteni e l, mint azt sokan teszik s 
az által egésségök, pénzök, becsületök jut 
tönkre, hanem összejővén nehány barátjá
val, rokonával, ismerősével, később csa
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ládjával, hasznos könyveket olvasgattak, be
szélgettek tanulságos és mulattató tárgyak
ról, különösen babonás felebarátaik szána
kozásra méltó tévelygéséről. így használták 
a nyugalom óráit leikök építésére s üdvös- 
séges megpihenésre, s este tökéletesen 
elégülve hajtották le éji álomra fejőket.

Különös őzéiül tette magának, minél 
többeket kiemelni a babonaság homályából. 
Tette ő azt részint élőszóval, a hol csak 
megfordult s módját ejthette, de tette az 
által is , hogy erre tartozó hasznos köny
veket szerzett meg, s azokat másoknak is 
olvasás végett átadta s őket hasonlók vé
telére ösztönözte. O a hasznos könyveket 
ép olly szükségeseknek tartotta egy becsüle
tes háznál, mint akármelly szükséges házi 
eszközt. De nem vett ő csíziót, czigány pré- 
dikácziókat, Sobrit, Angyalbandit, Zöld 
Marczit s más hasonló erkölcsrontó köny
veket, mellyek az ostobát még ostobábbá 
teszik, hanem vett igazán hasznos és az ő 
körére tartozó könyveket, mellyekből me
rített kincs valódi tápláléka a léleknek s 
örökmaradó, mint a lélek, mellyből szár
mazott. Én a többek közt a következő 
könyveket láttam nála: Mezeinaptár, Gazda
sági kistükör, János gazda, Kísérletek 
Wagner után fordította Gaál Dán. Nép
szerű könyvtár kiadja az Iparegyesület sát.

Ezért mindenfelé jó  hír terjedett ró
la s mindenki törekedett vele közelebbről
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megismerkedni. Közönségesen ismerve volt 
szolgálatra való szives készsége. Kisértetes 
s más babonasággal összefüggő dolgokban 
csak őt hitták segítségül, s ő mindig tudott 
valamit segítni, miként azt beszédünk foly
tában meglátandjuk.

Emberekkeli társalgásában szelíd és jó  
kedvű volt. Tanulságos társalgását jó  izíí 
tréfákkal tudta kellemessé tenni. A  mások 
gyöngesége iránt különösen kimélő volt. 
Nem akart azon Farizeushoz hasonh'tni, ki 
igy imádkozott: „hálát adok neked uram, 

4 hogy nem vagyok olly gonosz, mint ezen 
felebarátom.“  A csufolódó magyar termé
szet. nem volt meg benne; örvendett a nél
kül, hogy másnak bűt kivánt volna sze
rezni, sőt akkor érzett legédesb örömet, 
ha másnak is azt szerezhetett, s ez az ő 
nemes lelkének legbélyegzőbb vonása.

Még csak azt mondom meg róla, hogy 
maga idejében egybekelt egy helységbeli 
szelíd és jó  erkölcsű leánykával, ki régi 
bánatát egészen elfeledteté vele, mert az
után igy énekelt:

Jaj be sokat áztam, fáradtam,
Mikor házasodni indultam.
Kaptam is egy kedvemre va lót,
Nem az a szeretőm, a ki volt.

Angyalkájával mind végig boldog házasság
ban élt. Gyermekeiknek hasonló józan ne
velést adtak. Kis körükben mind végig 
használva, s a természet egyszerű, de va
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lódi örömeit éldelve teljesen megelégülten 
közelítettek földi pályájok végpontjához. S 
igy megbizonyitották azt, hogy minden 
helyzetben szerezhet az ember érdemet ma
gának; józan, világos észre szert tehet saját 
szorgalma által, s igy a babonák rémséges 
éjéből kivergődbetik, s felvilágult eszével 
másoknak is világolhat.

En igen gyakran fordultam meg a Va
sárnapi uram tisztes házánál s vele együtt 
helybeli társaságokban, beszélgetéseinek, 
tetteinek nagyrészint szemtanúja voltam s 
igy hitelesen közölhetem azokat, mit öröm- „ 
mel teszek, hozzájok adván egyszersmind 
saját gondolatimat s tapasztalásimat, gon
dolván, hogy azzal neked nyájas olvasó 
kedves dolgot cselekszem. Vajha hasznodra 
fordíthatnád azokat a végre, hogy lelkedet 
a babona becstelen és rémséges éjéből ki
emeljed !

I.
Miképen yyógyüolt ki Vasárnapi uram egy 
gyermekei a nehéz-nyavalyából, mellybouz ki- 

sértellöli ijedtében eseti volt.

Nehéz-nyavalya — Erdélyben nyavalya- 
törés •— és düh tán a legborzasztóbb be
tegségek. Megorvoslásuk ritkán sikerül, s 
ebhői azt, lehet hinni, hogy orvoslásmódjok 
még mind eddig feltalálva nincs. Azonban
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egyes sikerüli: példák, kivált a neheznya- 
valyára nézve, azt tanúsítják, mikép orvos
lásuk nem lehetlen. Őrizzen is a kegyes ég , 
hogy lehetlen legyen! Tehát azon módnak ki
találása és gyakorlatba vétele még ezutánra 
van fenhagyva a jó  lelkű, emberbarát orvo
soknak. Vajha minél előbb és minél komo
lyabban tennék azt fáradozásuk tárgyává 1 

Azon eset, mellyetmost el akarunk be
szélni, következőleg adta elő magát. Ugyan 
azon helységben, hol Vasárnapi uram la
kott, élt egy szabó mester emberis. Ez ám
bár csak a helybelieknek készitgetett jobba
dán fehér és kék posztóból gúnyákat, mégis 
igen jó  lábon állott vagyoni tekintetben a 
helybeliekhez képest. Egyetlen fiacskája volt 
a kis Laczika. Laczika tehát valóságos raj
kója volt a tehetős szabónak és nejének. 
Mivel pedig az érdemes pár nem igen birt 
csak tűrhető nevelési ismerettel is, tehát 
szerelmök ez édes egyetlen gyümölcsét úgy
szólván szeretettel ölték e l, tejbe vajba 
fullasztották. A legkisebb hidegben is mind
gyárt bőrsipkát tettek a fejére, rá pedig 
vagy tömötten vattázott, vagy épen bőrrel 
béliéit köntösöket adtak. Nagyobb hideg
ben pedig a házból épen ki nem bocsátot
ták. Szép időben báb módjára fölpiperézték, 
s akkor már azért nem bocsátották játsza
n i, hogy szép gúnyáját ne piszkolja el. Az 
ételt és italt erővel dugták belé, még bort 
s pálinkát is, hogy hízzék a lelkem s erő
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södjék. Éjjel tollas dunyhákba fektették. 
Iskolába már épen nem akarták jártatni , 
miért tanuljon'? mondák, hisz különben is 
van miből megéljen. Ezen bánásmódból ter
mészetesen a következett, hogy a gyermek 
egészségtelen, sápadt arczu, epés vérü s 
lomha természetű kezdett lenni.

De itt még nincs vége. F-né asszony, 
érdeihes szabónénk, kedves kis Laczikáját 
ölébe véve gyakran átment jó  szomszédné- 
jához, vagy pedig azt volt szerencsés há
zánál fogadhatni Illyenkor a beszélgetésnek 
természetes, hogy köz kedvességü tárgyak
ról kellett folynia. Első helyen állott pedig 
e tekintetben előttük, miután a pletykából 
kifogytak volna, a kísértetekről, lidércekről, 
boszorkányokról s több illyesekrőli beszél
getés. A h , az valóban kedves beszélgetés 
volt ! Hát még mikor a szeles leánykor ju 
tott eszökbe, meg a fonóház, meg egybe
kelésük első-napjai! Padlásig érő, vagy 
cserfa nagyságú ezüst ki sért eteket, de há
nyat láttak akkor, s mi édes a szép múlt
ról regélni!

Ezeket Laczika is igen szerette, s a 
legmohóbban hallgatta, tökéletes igazságok 
felől a szép regéknek legkevésbé sem két
kedvén, Hogy is kétkednék a gyermek szü
lői’ szavában? A  leghőbb szeretettel lapult 
anyjához, s egész beszélgetés alatt a vilá
gért sem távozott volna el tőle. F-né asz- 
szony is kimondhatlan örvendett azon, hogy
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egyetlene ot úgy szereti, hozza annyira ra
gaszkodik, beszédében annyi gyönyört lel. 
Okosabb anyáknak is, mintF-né asszonyom, 
megvan az a gyöngéjük, miszerint azt tart
ják derék anyaiságnak, ha magzataik által 
majomilag szerettetnek, s azért ezen szere- 
tetet minden módon, ollykor még tiltottan is 
megszerezni törekszenek; innen a sok gyo
mor- és fogrontó csemegék, drága vásárliák 
stb. Megnyeritek jó  anyák magzataitok va
lódi szeretetét, ha valódi javokra törekesz- 
te k , azaz: okosan szeretitek őket.

F-né asszony tehát igen meg volt ma
gával elégedve, valahányszor gyermekének 
illyes örömét látta, mert miként ne szerezne 
ő meg egyetlenének minden kitelhető örö
met? Arról képzete sem volt, hogy gyer
meke azon gyönyörből, mit a kisértetekrőli 
beszélgetésből vesz, halálos mérget merit 
lelkének. Arra sem íigyelmezett, hogy min
den beszélgetés alkalmával a gyermek egész 
testi alkotmányát bizonyos reszketegség 
fogta el, ajkai elkékültek, szemei villogtak 
s egész valójában remegett. Ennek követ
keztében olly félénk lett a gyermek, hogy 
sötétben legkisebbé sem mert magára ma
radni. Minden kis zörejtől megrettent. Éj
je l fejét is betakarta, nehogy a kisértetet 
meglássa; minjél fogva szerfölött átmele- 
giilt, izzadott, sokat hánykolódott, álmát 
rémes álomlátások szakgatták meg. Kép
zelhetni már, milly boldog jövendő várako
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zott a kis Laczikara edes mamája kegyes 
gráciájából.

De még itt sincs vége. Történik egy
k or, hogy a papának kis borra van szüksége. 
Ki hozzon ? Épen most egy cseléd sincs a 
háznál jelen. A papa gégéje pedig már ugyan
csak érzi a vacsora idejének közellétét. Hoz 
Laczika, hisz úgy sincs messze a kocsma. 
S Laczika vállalkozott is a hozásra, ámbár 
sötét volt már, mert fáradsága jutalmául 
bor és egy krajczár volt Ígérve, ő pedig 
már meg volt szokva azokat szeretni. La
czika tehát elment borért.

Néhány perez múlva szörnyű sikoltás 
riasztja fel F. uramékat. Kirohannak a ház
ból , s ime a gyermek, mint eszeveszett szél- 
sebességgel, egész erejéből sikoltva, s min
den tagjaiban nyárlevélként remegve fut 
haza felé ,,Mi lelt kedvesem ?“  sopánkodik 
az anya. „Hová tetted az üveget?“  dörmög 
az apa. ,„Kisértet, kisértet!‘ i4 jajveszékel 
a gyermek. „H ol a kisértet ?“  ,„O tt van ni, 
fekete mint az ördög!‘“  A jó  szülők arra 
néznek, merre a gyermek mutat, s ime ott 
a háznak leghűbb szolgáját, Dunát a házi 
ebet látják szetnökbe vigyorogni. A  kutya 
a gyermek után ment volt a nélkül, hogy 
ő azt eleinte észrevette volna. Midőn észre 
vette, kisértetnek vélé azt.. Riasztá, de az 
nem távozott. Ekkor szeme úgy elsötétült, 
hogy a tiszta látás teljességgel lehetlenlőn 
neki. Futni kezdett tőle, de ah! az nyom
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bán kiséré őt. így a fennebb leírtam álla
potban haza ért, s fájdalom azonnal előve
vő a nehéz nyavalya. Gondolhatni ekkor a 
szülők fájdalmát és kétségbe-esését! Ekkor 
látta át F-né asszony, miily veszélyes a 
gyermek előtt kisértetes dolgokruí beszél
ni, de már későn!

Már most köz szokás szerint legelőször 
is vettek a kutya szőréből s azzal megfüs
tölték. Mert úgy hallották, hogy ha azon 
állat szőrével füstölik meg a gyereket, de 
épen csak azéval, az minden bajt elhárít. 
De ezen hiedelmükről most saját tapasztalá
suk után le kelle mondaniok, mert a sze
gény gyermek nyavalyája legkevésbé sem 
könnyebbült. Ezután egy vén banya vette 
ápolása alá, megint köz szokás szerint, ki 
szegénykét addig kuruzsolta , mig majd k i- 
kuruzsolá a világból. Rémülve látják most 
a szegény szülők , miily hamisak és veszélyt 
szerzők az illy bal szokások. Még mind 
addig hittek a banya kuruzslásinak, míg 
nem látták , hogy gyermekük csaknem a sir 
szélén van. Mert ezen nyavalya minél to
vább halasztják, annál inkább megrögzik, 
hátha még visszásén bánnak körülte így 
kell a magyarnak mindig a maga kárán ta
nulni, vajha késő ne volna ezen tanulás!

Megcsalatva tehát szokott orvoslási 
módjokban, nem tudták már mit tegyenek. 
Egyik egyet, másik mást javasolt, mint 
illyenkor tenni szokás. Mert a világon leg-
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több van orvos , sót minden ember tud orvos 
lenni, de legkevesb a jó  orvos. Ekkor vé
letlen és hívatlan megjelenik nálok Vasár
napi uram, kinek a dolog az alatt értésé
re esett. Megértvén az ügy mibenlétet $ leg
előbb is szemrehányást tett a szülőknek a 
gyermekkeli visszás bánásmódjokert, azután 
annak ápolását magának kikérte, addig 
míg valódi orvos érkezendik, mert a helység
ben ollyan nem volt. Már most ezer öröm
mel át engedték, ámbár azelőtt józan tudo
mányával nem voltak egészen megbarátkoz
va. Hiába, az ember nyomorúság idején 
hajlandóbb a jóra.

Vasárnapi uram tehát már most egész 
lelkiismeretességgel forgolódott ápoltja kö
rűi. Legelőször is életmódját változtatta meg, 
hogy így testi erejét gyarapítsa. Bőrgunyát, 
dunyhát, szeszes italokat eltávolított tőle. 
Egyszerű, mértékletes eledelekhez s fris 
vizhez szoktatta. Minél több mozgást, játé
kot a szabadban rendelt a gyermeknek. Illy 
czélból maga is egész játszó társa lett, azon 
kivűl egy egészséges és eleven gyermeket 
is szerzett nekijátszó társul, tudván, ini- 
kép csakugyan jobbszíwel játszik a gyermek 
magához hasonlókkal. Illy bánásmóddal csak 
hamar épülni kezdett a gyermek testi ereje, 
tudjuk pedig, hogy a testi erő alapja a lelki 
erőnek; ezért kívánta Vasárnapi uram is 
először annak építését venni munkába.

A lélek erősítését pedig következőleg
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munkálta : ha eszre vette , hogy a gyermek 
valamitől fél, törekedett őt tüstént a/.on 
tárgy mivoltával megismertetni; ha lehetett 
megmutatta azt neki, elbeszélte annak ter
mészetét, hasznát vagy ollykori ártalmát, 
ha az ollyas dolog volt, mint például né- 
melly állatok, a villáin, veszett eb stb, s 
elbeszélte mikép kellessék az embernek ma
gát attól megóvni. Rávette egyszersmind, 
hogy akármikor, ha valamit különösnek lát, 
azt nem esmeri, vagy tőle megijed, azon
nal felvilágosítást kérjen tőle az iránt. Mi 
pedig fő volt soha el nem mulasztotta, 
alkalom szerint, valamikor csak lehetett, 
a gyermeket az ő felfogásához képest, a 
kísértetek s egyéb babonák iránt felvilá- 
gítni, s azon balvélemények káros és hasz
talan voltáról meggyőzni.

Ugyan ezt tette a szülőkkel is, elmond
ván nekik azon józan megfogásokat és tudo
mányt, mellyeket még iljuságában szerzett 
volt, mikép azt életrajzában láttuk. Ezen 
bánásmódnak a lett következése, hogy a 
gyermek naponként mind inkább épült. Nya
valyája gyengülni és ritkulni kezdett , s 
végre a jó  isten kegyelméből és segítségé
vel egészen kimaradt.

Ezután bezzeg nem beszélt többet F- 
né asszony gyermeke előtt a kísértetekről, 
s nem csak gyermeke előtt nem, hanem 
átalában senki előtt sem; sőt azután maga 
is a babonáknak legnagyobb ellensége lett.
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Áldotta azon órát, mellyben az iránt felvi- 
lágulhatott, s áldotta azon embert, ki ő t  
az  i r á n t  felvilágította.

II.
Egy kis lány ijede's mialt megte'lolyodik.

Azt akarjuk itt megmutatni, milly ve
szélyes következései vágynak oliykor az 
jjedésnek, s ennél fogva, milly roszul tesz
nek , kik csörömpölő, ijesztős dolgokat 
vagy magok véghez visznek, vagy más által 
véghez vitetnek.

iSz. megye Z. nevű városában egy tisz
tes úri ember kis leánykája csöndesen ját— 
szodozott a szoba padlóján, midőn a ci
gány zenészek, kika gazda névnapját jöttek 
iidvözleni, hirtelen rá kezdenek. A  kis 
ártatlan azonnal megtébolyodott, folyvást 
nevetni s visszáson gyagyogni kezdett. 
Gondolhatni, milly lélekállapotban ülhette 
ekkor a jó  atya névnapját. Hiába, a mi 
öröminknek csörömpölőknek kell lenni, kü- 
lömben hová lennének a cigány zenészek?!

Vágynak gyermekek, sőt élemedett 
emberek, kiknek az ijesztgetés különös ter
mészeti tulajdonuk. Megbúnak , aztán hir
telen meglepik társukat, vagy pedig rémes 
hangot és köntöst öltenek. Kivált fonóhá
zakban vagy kukorica - fosztáskor vágynak 
az illyesek nagy szokásban. Azillyeket mű
velők legalább is arra volnának méltók,
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hogy a maga rendén befogassanak s a leg
keményebben megbüntethessenek.

Ezek közé tartozik ama cselekvény a 
többek között, midőn valaki fogai közé 
égő taplót vesz sötétben, minél fogva ügy 
tetszik, mintha vörös tűz égne belsőjéből 
k i ; továbbá midőn tökbe vagy száraz lóko
ponyába égő mécseket tesznek, mik éjjel 
hasonlag rémes alakok; illyen még, midőn 
a macskának mind négy lábára dióhéjat eny
veznek, s azt valamelly dészka-padlós ház
ba éjjel ismeretlenül bevetik; sőt vágynak, 
kik azon kegyetlenségre is vetemednek, 
hogy a macskának szőrét megszurkozzák, 
vagy rá szalmát kötöznek, s azt meggyujt- 
va bevetik valamelly alvó’ szobájába. Sok
szor a kulcslyukon rakétát bocsátnak be, 
s ezer meg ezer illyeket találnak ki.

De ezek mind helytelen dolgok , s eszes 
ember azokat bizonyosan nem teszi, s men
nyiben módjában áll, másokat is elvon azok
tól. Illy módon ugyanis olly bajt szerezhe
tünk embertársunknak, hogy a miatt egész 
életében boldogtalan lesz. Akkor minő ér
zéssel nézhetünk rá , kit mi csupán könnyel
műségből tettünk boldogtalanná. Különben 
is van elég becsületes játék , miért ne le
hetne úgy játszani, hogy az ember másnak 
hajt ne szerezzen vele?

Minden ijesztő játék szülő anyja a ba
bonának, és megalapítója a babonás érzésnek.
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Ili.
Egy tolvaj szépen kiadja magát babonasága 

által.
Egy igen kellemes vasárnapon M. hely

ség lakosinak nagy része köz szokás szerint 
a szentegyház kertében vala összegyűlve, s 
ott külöinbözőleg, kik játékkal, kik tánc
cal, kik beszélgetéssel mulatkozának. Va
sárnapi aram nehányad magával az utóbbiak 
közé tartozott. Közöttük illy beszélgetés 
folyt:

B a rn a  F e rk e . Elhiheti V. uram, bi
zonynyal mondom, az uraság kastélyába k i
sértet jár.

V a s á rn a p i. Aligha ollyforma kisér
tet nem lesz az, miilyenek egykor Francia- 
országban valamelly várban voltak.

M in d n y á ja n . Hogyan volt az? Kér
jük beszélje el nekünk kelmed!

V a s á r n a p i . Szívesen. — Franciaor
szágnak valamelly kisded falujában egy 
ugyancsak illy elhagyatott roskadozó kas
tély volt. Egy királyi küldetésben utazó 
katona tiszt akart egy éjjel azon kis falu
ban meghálni, de az egész faluban nem tu
dott magának kedve szerint való szállásra 
akadni. Ezért kéredzett az említett kastély
ba. Azonban a helybeliek azt mondák neki, 
hogy ott nagy veszélynek teszi ki magát, 
mert abban kisértetek tanyáznak. Erre a



tiszt gúnyosan nevetett, s kére őket, hogy 
csak nyissák fel azt számára, mi meg is 
történt, s a tiszt egész kényelemmel bele- 
szállott, kisérő cselédit a faluban hagyván.

A tiszt ugyan arról meg volt győződve, 
hogy kisértet nincs , mert minden valamire 
müveit, értelmes ember arról meg van győ
ződve , azonban azt is eszében tartotta, 
hátha valami rósz emberek űzik ott gonosz 
tréfájikat az együgyű helybeliek rettenté- 
sével. Ezért lefeküdt ugyan, de a gyertyát 
nem oltotta el, s pisztolyait jó  kézügyibe 
tette. Ezután az ajtókat keményen bezárván 
csöndesen elaludt. Azonban éjféltájt iszo
nyú csörömpölés véré föl álmából. Felnéz 
s ime három egészen fekete alak áll előtte, 
kik egy szót sem szólva folyvást intenek 
neki, hogy őket kövesse. A tiszt bátor lel
kű ember lévén pisztolyait ragadta, s a leg
keményebb hangon monda, hogy ha neki 
békét nem hagynak, tüstént rájok lő. E 
szavakra ők is mindnyájan pisztolyokat mu
tatnak, s intéseikkel értésére adják, mi
szerint azon esetben ők is lőni fognak. Ezt 
látva a tiszt, elállott szándékától, s elha- 
tározá magában őket követni. Ennyire nem 
félt tőlök.

Tehát jobb kezébe pisztolyt, baljába 
gyertyát tartva követé őket. A fekete ala
kok egy hosszú tornácon mentek elé, a tiszt 
mindenütt utánok. Egyszer csak mind né
gyük alatt elsülyed a tornác, s a tiszt va-
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lamelly mély és sötét pincében találja magát. 
A  pince egyik szögletében egy halvány mécs 
világánál még több olly fekete alakok állot
tak. Ezután a fekete alakok igy szólnak 
hozzá rémes hangon: „hát te nyomorult fé
reg, hogy’ mertél ami lakunkba jő n i? most 
vége életednek!“  Erre a tiszt bátran felel: 
,ne tettessétek magatokat, én tudom , mi
féle madarak vagytok ti; hanem mondom 
nektek, mikép én királyi küldetésben vagyok, 
s ha valami bajt szereztek nekem, tudjátok 
meg, kisérő szolgáim, kik itt alant a faluban 
vágynak, még a föld gyomrából is ki fog
nak titeket keresni. Sőt küldetésem fontos
sága olly nagy, hogy annak elmaradása a 
királyt nagyon fel fogja boszontani, ki em
bereket küldvén, még a helyet is felássa 
utánatok. Különben is esküt teszek, hogy 
titeket ki nem adlak, sőt mindenfelé hir
detem , hogy itt valóban kisértetek vágynak.4

E szavakat figyelembe vevék a kisér
tetek, s a legkeményebben megesketvén, s 
igen szép öszveg pénzzel megajándékozván 
ő t, szabadon bocsátották azon meghagyá
sokkal, hogyha Ígéretét megtartandja s 
őket el nem árulja , még nagyobb jutalomra 
is tarthat számot.; ellenkező esetben pedig 
bizonyosan meg fogják őt elébb utóbb gyil
kolni , mivel igen sokan vágynak.

Az olvasóra bizom elit élni, kötelessége 
volt-e a tisztnek fogadását, mit kénytetve 
tett, megtartani, s az embertelen csalókat
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ki nem adni, én csak azt beszélem e l, mit 
tett hát a tiszt.

Látók , mikép a mi emberünk katona 
volt, a gyöngyéletre pedig szükséges a pénz, 
nem csoda hát, hogy tisztünket egyfeló'l a 
pénz, másfelől a fenyegetés elcsábitá, s az 
együgyű falusiakat maga is megerősité azon 
hitökben, hogy a kastélyban valóságos ki
sértetek vágynak. így neki a pénz volt k i- 
sértete, higyék el kelmetek, a pénz a vi
lágon leggonoszabb kisértet. Már hát a 
szegény falusiak még inkább megrémültek.

Végezetre a dolog így fejlett ki sok 
időre. Miután a katona-tiszt már nyuga

lomra szállt volna, fogadását mind eddig hí
ven megtartva, sétálgat egykor vaiamelly 
barátjával a mezőn. Egyszer csak látnak 
egy embert, két szép lovat, vezetve feléjök 
tartani. Az ember miután megérkezik , át
adja neki a két gyönyörű lovat ezen sza
vakkal: „íme vegye az ur, ezeket ama vár
beli kísértetek küldik az urnák, mivel fo
gadását megállotta s őket el nem árulta. 
Tudja meg már most, hogy azok bankócsi- 
nálók voltak, s azért adták ki magokat kí
sérteteknek, hogy a tudatlan népet magok
tól elréinitsék, s bátrabban űzhessék mun- 
kájokat. Most már elég pénzt szerzettek ma
goknak , felhagytak a bankócsinálással, s 
megyünk haza Csehországba, mert odavalók 
vagyunk.44 Ezzel az ember lóra kapott, s 
mint a villáin eltűnt előlök. Ekkor beszélte
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el a katonatiszt barátjának ezen történetet, 
s így lett az azután közönségessé. Azonban 
az igazgatóság befogta a tisztet, értésére 
esvén a dolog, hogy a gonoszokat ki nem 
adta, s nemcsak az ajándékot vette el tőle, 
hanem azon felől nagy öszveg pénzzel s 
hosszas fogsággal büntette őt. így az or
gazda igen méltán elesett orgazdasága gyü
mölcsétől.44

„Gondolhatják már kigyelmetek , hogy 
azok a szegény falusiak, ha valaki azután 
föl nem világította őket a dolog felől, mai 
napig is azt: hiszik , mikép a kastélyban va
lódi kísértet volt. Ki tudta volna akkor 
őket meggyőzni a felöl, hogy az valami 
csalás lehet?44

,Vasárnapi komáin, s kigyelmetek mind
nyájan , szól közbe Fejér Gábris uram, ki 
csak a napokban végzé el katonasági szol
gálat-idejét s szállott haza káplári (ranggal, 
tudhatják, hogy én hamis beszédre számat 
föl nem szoktam tátni. Ha nem volna igaz, 
mit el akarok beszélni, bizony nem monda
nám, mert senki sem kényszerít engem, 
hogy isten és a becsületes emberek előtt 
hazudjak. Talian országbani mutatásunk al
kalmával történt, hogy egyik városból egy 
másba tettek által; én a társaimmal egy 
gazdag gabnakereskedőhöz szállíttattam , ki 
a legérzékenyebben panaszkodék nekünk,
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mikép házához koronként medve-alakú kí
sértetek járnak s gabnájában nagy kárt 
tesznek. Az a természetük, hogy még a toló 
vagy éjjeli zárakat is ki tudják nyitni, a 
gyertyát a szobában eloltják, s iszonyú lánc- 
zörgetés közt szoktak megjelenni. Én tár
sammal azonnal vállalkozám megtámadásuk
ra; de a gazda javaslatából még négy bará
tunkat vevők magunkhoz, s azon terembe 
mentünk, mellyen át szoktak járni. Az ajtó
kat keményen bezártuk, három gyertyát gyúj
tottunk s azokat egymástól távol tettük. 
Kardot és pisztolyokat vettünk magunkhoz, 
s a gazda szívességéből bőven ettünk, ittunk 
és kártyáztunk.

így jó l telik az idő. Észre se veszszük 
azonban, midőn egyszer csak kinyílik az aj
tó , s mindhárom gyertya egyszerre el van 
oltva. Rá legények! kiáltok, s azonnal rá
sütöm az elsőre pisztolyomat. Akkor ők is 
lőnek , tán három lövés esett tőlök s egyik 
társam szegény halva terűit a földre. Én is 
sebet kaptam a karomon. Mindegy volt már, 
ha mind meghalunk is , tehát egész elszánt
sággal rohanunk rájok azonnal, mert hála 
istennek szép holdvilág volt, s igen jó l lát
tuk a maczltókat. Eleget csörtettek láncaik
kal , ordítottak rémes hangon : nem vettük 
számba, megrohantuk őket. Ezt látva, nem 
vették tréfára a dolgot s mindnyájan meg
futottak , s azt olly sebesen tevék, hogy 
csupán csak egyet foghattunk el közűlök,
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kire lövésünk sebet ejtett volt. Ezt azon
nal a gazdával s több szomszédokkal együtt, 
kik a lövésre öszvecsődiiltek , feltakartuk , 
s ime ki volt a kisértet? nem más, mint 
épen a városnak érdemes bírája. Elöljáróság 
kezébe adtuk, társait mind kivallotta; szám- 
szerint hatan voltak, mindnyájan a bíró 
bérlett szolgái. A kereskedőnek s nekünk 
nagy öszveg pénzt kellett fizetnie, szolgái 
hoszas fogságra Ítéltettek. A bíró, mint főko
lompos hóhér pallosa alatt esett el. így sza
badult meg a szegény kereskedő az ő med
vebőrös kisérteteitől, kik valóban borzasz
tótag néztek ki. Nálok mindenféle fegyver 
volt s egy olly kulcs, melly még a toló -  
zárt is kinyitotta, mit épen a bíró ur maga 
készített, ki lakatos mester ember volt, 
Céljok volt gabnalopás. A  gyertyákat sebes 
megdobás által oltották ki , mit a megré
mült emberek nem birtak észre venni.

Minket a tisztség megdicsért, de meg 
is büntetett kivált engem, hogy hír nélkül 
adtuk magunkat a próbára s az elesett társ
ért. Soká ültünk fogságot, káplárságomat 
elvesztettem s soká kaptam vissza. De mi 
csak pajtásunkat bántuk, tettünket soha sem.

V a s á r n a p i . Látják kelmetek, milly szé
pen megmutatták a medvebőrös kísértetek, 
hogy csak bátorság kell s a kísértetek szél
módjára futnak az ember előtt. Félni hát 
soha sem kell tő lök , mert ha mi nem fé
lünk tőlök , akkor ők félnek tőlünk még
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inkább, mint ha mi kísértetek volnánk. Vi
gyázni azonban szükséges, mert sokszor van 
rósz szándéka az illy kísértet bőrbe öltözött 
embernek.

B arna. Dehiszen mondhat nekem ki mit 
tetszik, én mégis csak azt állítom, hogy a 
kastélyban kisértet van; haliák ketek, mint
ha most is érzeném, miilyen pofot nyomott 
ide ni!

Mi alatt Ferke e szavakat mondá, köz
tök terem akasfélybeli felügyelő úgy, hogy 
Ferkének minden szavát tisztán haílá. „S  
pofonütött a kisértet Ferke ?“  ,No hisz más
ként tán nem mondanám4 szól Ferke kissé 
megszeppenve. „Mellyik szobában lehetett 
volna az, Ferke?44 ,Hát ott a nagy lovagló 
teremben.4 „Ezen szavad ne feledd e l !44

„Halták kelmetek , látom itt mindnyár 
jan értelmes gazda emberek vágynak jelen, 
így szól a felügyelő most a körüllevőkhöz , 
most jut eszembe valami a Ferke kísérteté- 
ről. Nem titok már a helységben is, hogy 
Ágnes gazdasszonyunkkal régóta szerelmi 
viszonyban vagyok. Az illy karbeli embe
rek, tudják kelmetek, magányban találják 
magokat legjobban, s ezen okbul leginkább 
éjjel szeretnek öszvejó'ni, minthogy akkor 
leginkább lehetnek magokra. Azonban az 
én lakásom az udvar egyik szögletén, az 
övé épen a másikon volt. Hogy a vizsgáló 
szemeket annál inkább kikerülhessem, tehát 
belől a kastély termein mentem át, s így

29



természetesen a lovaglótermen is. Minthogy 
ezen találkozásunk rendszerint lefekvés után 
esett, tehát rajtam rendszerint csak taka- 
ródzó lepedőm volt. Egyszer midőn a lovag
lóterem felé érnék, ime látóin, hogy az 
ablak körül valami kéz motoz. Figyelmezek 
s im az ablak szépen kinyílik, egy fej nyú
lik be rajta s a teremben vizsgálódik. H ir
telen s észrevétlenül az alatt oda lopódzom 
s a vizsgálódónak, ki úgy látszik már az 
előtt észrevett volt, s egészen elképedve 
állott lajtorjáján, nem tudván minek gyanít
son , olly pofot ejték arcára, a miilyen csak 
tőlem kitelt. Erre jajgatva fordult le a lajtor
járól „kísértet, kísértet!44 kiáltással. Utá- 
nok néztem az ablakon, mert még valának 
alant, kik meglátva engem, iszonyodva hí
vük el a jajveszéklő állítását s egy pillanat 
alatt eltakarodtak. Más nap megnézegettem 
a teriüet s szomszéd szobákat, s néinű ká
rokat vettem észre, miket följegyeztem. 
Szólni a dologrul mind eddig nem kívántam, 
mivel mint vevék észre kelmetek, magam 
is olly dologban jártam, mit titokban kí
vántam tartani; de már azon titkot a tyuk 
is kivájta s nincs miért titkolódzam felőle, 
kivált mikor a madár illy szépen kiadja 
magát. Bíró urain, kelmed is itt van, hallá 
az egész történetet, kérem tegyen igazságot!

S vglóban a dolog oda ment ki, hogy 
Barna Ferkét, ki ép azon udvarban kocsisi 
hivatalt viselt, hirtelen befogák s úgy ne
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vezett „meleg szobába14 tevék ingyen koszt
ra. Itt igazán megismerték a harist szaváról.

IV.
AJ* helységben egy halárral fel akarnak hagyni, 

mivel lide'rc lakik benne.

Nehány nappal a fentebbi történet után 
ismét egy kis tanakodó társaságban látjuk 
Vasárnapi uramat. Két helybeli megéleme- 
dett férfiból állott kívüle azon társaság. 
Midőn beszélgetnének, egyszerre csak két 
helybeli legény, egyik az ott beszélő em
bernek fia, jelenik meg előttük, kiknek ar
cán némű borzadás jelei látszottak. „Apám 
uram, szól az egyik , rég mondtam már, 
hogy a kaszáló határral hagyjunk fel, mi
kor az ottani tóban hemzseg a Ifidére! En 
tudom, többet oda nem megyek. Némelly- 
kor maga az öreg jő  k i, a már nagyobb, 
máskor apróbbak. Ha kijőnek, kissé ide s 
tova lengenek, míg végre egészen láthat- 
lanok lesznek, mintha kialunnának. Sokszor 
mérgesen szikráznak. Azt is láttuk már, 
hogy egy öreg épen a városba bejött, az 
igaz , hogy a szél nagyon főtt a város felé, 
s ollyan nagyot még egyszer sem láttam. 
Legjobban tavaszszal s illyenkor őszszel 
jőnek k i, aztán este meg éjjel. En félénk 
nem vagyok, de mikor megkergetett! Közel 
voltam a tóhoz, egyszer csak kijön egy öreg 
liidérc s egyenesen nekem veszi útját. En
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futni kezdek, de ő is igen utánam. Ekkor 
rémültemben a szűrömet dobom feléje, utána 
fut szerencsére, s azt elérvén jó l megpör- 
zsölte, s azzal mintha csak kialudt volna , 
eltűnt. „Kegyes isten! sóhajt az apa, csak 
arra kérlek fiam, nehogy így szólj hozzá: 
hová mész Laci ? mert ekkor mingyárt meg
áll, s ha mind addig szóval nem tartod, 
míg ő kívánja, olly ütést tesz rád, hogy 
megsérülsz belé.44 ,„En sem megyek már 
abba a határba többet, hisz ha a gonosz 
lelkek tanyáznak ott. Terjeszsziik elő a 
dolgot a közönségnek s hagyjunk fel mind
nyájan azon határral, mikor már a városba 
is be kezdenek járn i. Bizonyosan azért cse
lekszik, hogy háborgatjuk őket. Isten őrizz! 
föl nem venném száz ollyan határért.444

,Tudják kelmetek, mit mondok én, szól 
most Vasárnapi uram, adjanak nehány embert 
segítségül s egy pár hét múlva megcsiná
lom, hogy a mocsárban egy lödére sem lesz ,s 
nem csak ahatárt használhatják tovább is, 
sőt a mocsár helye is igen termékeny föld
dé fog változni.4

,,S hogyan tenné azt Vasárnapi uram?44
,Azt bizony csak úgy, egy jó  árokkal 

lecsapolom belőle a vizet, s miután kiszárad 
lüdércnek nem lesz többé még hire is.4

„M i ugyan hiszünk a kelmed szavának, 
mert tapasztaltuk, hogy egyenes beszédű 
ember, de mégsem tudjuk azt megfogni, mi- 
kép mennének az által el onnan a lüdércek.44
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•Hallják kelmetek, megmondom én mi
féle állat a jlüdérc. A levegő mellyet beszí
vunk, a v íz  inellyet megiszunk ; a növények 
és állati testek, mikkel táplálkozunk, sőt a 
magunk teste is nagyrészint bizonyos finom 
levegő nemekből állanak, így a közönséges 
levegő, melly minket körülvesz, s mellyben 
élünk, áll élenyből vagy éltető levegőből és 
fojtóbol. A földhöz közel eső részében van 
kis mennyiségű szén-vagy savanyító levegő 
is. A viz áll vizenyből vagy vizlevegőből és 
élenyből. A  növények: éleny-, vizeny-, és 
szénlevegőből: a kövérebb neműekben, mint 
a káposzta, van fojtó levegő is. Az állati 
testek végre alkottattak éleny-, vizeny-, 
szén- és fojtó levegőből, csak a csontokban 
van mész- nemű állomány is.

Ezen dolgoknak illy nemű alkottatását 
mindenki észreveheti onnan, hogy a viz a 
tűznél elpárolog, azaz: levegővé lesz; a fa s 
más növények elégnek, azaz : levegő alakban 
eltűnnek szemünk elől; az állati s emberi test 
elrothad, azaz: bizonyos rósz illatű levegő 
alakban elröpűl előlünk, kivevén a csonto
kat, mert azoknak, mint mondám felebb, na
gyobb része mész- nemű állomány.

Ezen levegők néinellyike igen gyűladós 
természettel b ir, illyen például a vizeny 
vagy vizlevegő , mikor csak magára tisztán 
áll. Az éleny- vagy éltető levegőnek pedig 
az a természete , hogy nagyon szeret más 
dolgokkal egyesülni. Ezen egyesülést olly
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sebesen teszi, hogy többnyire meleget vagy 
néha valóságos tüzet is támaszt egyesülése 
sebességével. Hisz maga a tűz sem egyéb, 
mint az éleny vegyűlése által előhozott je 
len et, minek tanúja az, hogy éleny vagy 
éltető levegő nélkül a tűz nem ég.

Már a posványos helyeken s temetők
ben, minthogy az elsőkben viz s növényi szá
rak vagy gyökerek, az utóbbiakban pedig 
emberi testek rothadoznak, mellyek a töb
bek közt vizenyt is sokat boesátnak ki ma
gokból. E vizeny a mi levegőnkkel, melly- 
ben mint már látók, egyik alkotó rész az 
egyesülni s tüzet támasztani szerető éleny, 
érintkezvén, gyuladó természeténél fogva 
meggyulad, s ezek aztán azon kisebb na
gyobb lángocskák, mellyeket a dolog mi
voltával ismeretlenek lüdércnek neveznek, 
Ezek aztán arra mennek, merre őket a megin
dult szél hajtja. Ha épen csöndes idő van, s az 
emberhez közel gyűlt föl a lángocska , ak
kor az ember felé vonul, minthogy lehellé
sünkkel magunk felé vonjuk a levegőt; még 
inkább pedig ha futunk tőle. Ha pedig fe
léje futunk, vagy hajitunk, távozik tőlünk, 
mivel akkor magunktól a levegőt is hajtjuk. 
Ebből már láthatják kelmetek, mennyire 
kelljen félni a lüdérctől.

így származik a csillaghullás is, t. i. 
akkor a földről fölmenő gyuladó levegő ott 
fent, a mi levegőnk felső részén gyűl meg, 
melly lángocskák kis ideig futnak le a
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föld felé , míg nem soká kialusznak. Ezért 
látszik úgy, mintha csillag hullana. A  csil
lagok, hailák lcelinetek, olíy tömérdek nagy 
testek, hogy némellyikből nem csak egy 
millióm akkora telnék ki, mint a mi földünk. 
Azoknak leesése tehát nem olly kis dolog 
volna. Különben is annyi hullás után már 
le kellett volna azoknak hullani vagy lega
lább megfogyni valamennyire, pedig hála is
ten még egysem hiányzik, s olly nagy idő óta, 
hogy a Mindenható azokat megteremtette, 
még mindenik szépen megtartotta a 
maga helyét és járását. Nem olíyanok azok, 
mint az emberek kötelességeikben, hogy mi
dőn az idő sötétre változik lehulljanak.

Ettől különbözik azon eset, midőn a Ie- 
vegőbőljapró kövek vagy ércdarabok esnekle, 
meíly nem mese, hanem valóságos dolog; de 
ezek nem fénylenek, s csak akkor láthatni, 
midőn már leestek. Honnan származnak ezek 
voltaképen, még nincs tisztán megmagyaráz
va. Némellyek azt hiszik, hogy erős szél vagy 
tűzokádó hegy által lőhetnek oda fel: mások, 
hogy valamelly összeporlott planéta’ bolygó 
darabjai: Azonban hihetőbb az első vélemény.

Tehát mind azon rémes dolgok , miket 
kelmetek líidércnek , tüzes embernek s több 
effélének neveznek, nem egyebek, mint igen 
ártatlan és egyszerű természetes tünemények.4

„Biz azt megmondta volt nekem egy
kor egy tudós ember, de mi már megszok
tuk az okosabbak’ szavának nem hinni.44
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,,,S aztán magunk valljuk kárát,544 szól az 
apa könnyebbüléssel.

Legvégül valóban oda ment ki a dolog, 
hogy a Vasárnapi uram javaslata által fel
biztatva, a mocsárt s annak vizét lecsapolván 
egy jó  árok által: közös erővel kiszárítot
ták , s aztán soha senki sem látott többé 
lüdércet azon a vidéken; a határral sem 
kellett felhagyni, sőt a mocsár helye is a 
legtermékenyebb földdé változott által. A  
vidék levegője is sokat javult, mert a mo
csárok kigőzölgése nagyon rontja a levegőt:

E szerint óhajtandó, bár minél több 
magyar ijedne még meg a lüdérctől és se- 
gítne a dolgon olly formán, mint Jfl. hely
ségbeliek segítettek.

V.
A sárkány és a garaboncás diák miiig re'mű- 

lést okoz JP. helységben.
Este felé járt már az idő. P-beliek 

mezőjöken foglalkozónak, ki kaszálással, 
ki takarással, ki szőlejében dolgozgatott, 
midőn a következő történet mindnyájokat 
a legnagyobb rémülésbe hozta :

Szél jöttében t. i. látónak közeledni 
feléjök a levegőben valami borzasztó nagy 
madár alakú teremtményt, meiiynek azon
ban szárnyai nem voltak. A  szörnyű állat a- 
zonban mindinkább közeledett s mindinkább 
ereszkedett alá fe lé , míg végre kis lebegés
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után nyekkenve és recsegve esett a földre. 
Rémülve futnak öszve a munkások, nem tud
ván minek véljék azon szörnyet. A  tüzet 
látva látják benne, hallják hemzsegni és 
sustorogni: a füst szemlátomást omlik ki 
száján. ,,Ez bizonyosan valarnelly nagy is
ten ostora!44 mondának egészen megborzad
va és leveretett elmével. ,Tudják kelmé
tek mi az? szól most egyik közülök, az 
bizonyosan sárkány.4 „D e  hol hát a gara- 
boncás diák?14 szól a másik. ,,,Elhiszem 
lehánytá, s most márcsak magára koborol4*4 
mond keseredve egy harmadik. ,Már most 
mingyárt eső, föllegszakadás, jég  és pusz
tulás lesz a mi határunkon, hogy elsülyed 
belé .4 „Menjen be valaki a faluba, verje félre 
a harangokat, hogy minden ember ide gyűl
jön44 ,Menjünk hozzá, kérjük, esedezzünk 
neki, hogy távozzék el határunkról.4

Míg így sopánkodnak, ime a fe lö l, 
mellyről a sárkány jött, valóban egy fekete 
gunyás ember közeledik sebes léptekkel fe
léjük. Ni a garaboncás! ni a ’garaboncás! 
sikoltják mindnyájan. Megérkezik a gara
boncás. Ekkor a megijedt nép a legnagyobb ' 
alázattal esedezik neki, vezetné más felé 
a sárkányt határukról, s egyszersmind nagy 
jutalmat Ígérnek fáradságáért. A garabon
cás azonban 200 pírt kért tőlök. Szívesen 
megígérték, de az egész falut felhányva sem 
tudtak öszveszerezni 10. pfrt is , kiállitni, 
mert a zsidó épen vásárra ment. Kérék a
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garaboncást fogadna el tőlök lovakat a kí
vánt pénzben, mire a garaboncás nagy ba
joson ugyan, de csakugyan ráállott. Panasz- 
Iá egyszersmind, mennyit kínlódik az átko
zott sárkánynyal, hányszor elszalasztja, 
nem alhatik tő le , s más illyes panaszokat 
hallata, mint cselédek szoktak.

Midőn már épen abban járnának, hogy 
vagy négy jó  lovat fogjanak el számára 
azokból, mellyelc ott legelésztek, közik- 
be érkezik Vasárnapi uram ki nehányad ma
gával épen vásárra ment a szomszéd városra 
s útja itt ment keresztül. Értesülvén a do
log felöl, így szól a körűllevőkhöz: „Ugyan 
hogy tudá kelméteket annyira elbolondítni 
ezen komédiás. Nem látják kelmetek, hogy 
ez a kelmétektől sárkánynak nevezett szörny 
nem egyéb, mint léggömb, mellyet komédiá
sok fel szoktak bocsütni ? Ezen csaló pedig 
maga a komédiás.“

S valóban úgy is volt. A  szomszéd vá
rosban a komédiások léggömböt bocsájtot- 
tak volt fel s azt hozta a szél ezen határra. 
A  bárgyú lakosok soha sem látva ollyant, 
sárkánynak gondolták, az utána menő ko
médiást pedig garaboncás diáknak, ki hall
v a , hogy jutalmat Ígérnek neki, felkapott 
s jó l meg akará őket rántani, de biz a most 
az egyszer nem sükerűlt. A felbátorodott 
lakosok ugyanis befogták s a törvény elébe 
vitték, hol azután kisült, hogy több egyű- 
gyűeket játszott ki már illyen módon.
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Bezzeg ugyancsak köszönték ekkor P. 
falusiak a Vasárnapi urain felvilágosítását, de 
V. uram is szemökre hányta egyűgyűségöket, 
s kártékony tévelygésüket, melly most majd 
hogy 500. ftokba nem került. Melly sokszor 
lakói így a szegény egyűgyű babonás ember! 
,Nem hallották kelmetek, hogy az eső, a szél 
mint a vizek folyási, az urnák kezében van,4 
ő vezeti azokat saját tetszése szerint, és az o 
kezéből sem ember, sem semmi teremtmény 
ki nem veheti. Bizony gyenge keresztények 
kelmetek, s gyenge észszel birnak. Tudják 
meg kelmetek : a babonás ember az istent 
nem ismeri, benne nem bízik; ön magát 
meggyalázza, és igy nem jó  keresztény, nem 
jó  ember.44

így feddé őket V. uram. Nem tudom hasz
nált-e az nekik valamit, vagy azután is 
megmaradtak sárkány és garaboncás diák- 
róli tévelygő hitökben.

Egy más helyen, egy szegény tanulót, 
ki hazafelé való útjában egy erdőcske szé
lén pihenés végett kissé ledült volt, majd 
agyonvertek, mivel rongyossága miatt gara- 
boncásnak gondolták, s csak jó  lábai men
ték meg a bajtól.

A  pesti, ugynevezet kőbányai szőllő- 
hegyről pedig illy mondát hallottam, még
pedig egy nadrágos embertől: O s még nehány 
szőllősgazda midőn hegyén dolgozgatnának , 
megjelenik az egyik szomszédnál egy kisded, 
úri termetű ember s kér egy pohár v izet,
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de elutasitntik. Befér akkor hozzá — a be
szállóhoz —  s ugyancsak vizet kér, de ő azon 
felül még borral is megkínálja , mit azonban 
az úri ember nem fogadott el. Alig távozik 
el ezen ember tólök, s íme sötét felhőt 
látn ak emelkedni az egen, melly rövid időn 
olly záport hozott, hogy a hely rengett be
lé. S mi történik? azon ember szőllejét, ki 
vizet nem adott a kérőnek, úgy elsöprette, 
hogy helyén csupa kőszirt maradt, az övét 
pedig, ki szívesen vendéglé, csöp eső sem ér
te. Már hát ki volt volna más azon vizkérő 
úri ember, mint épen maga a garaboncás di
ák?! Bizonyosan boszujában látogatá meg 
annyira a szomszéd szőllejét, hogy azt elsöp- 
rené, hogy helyébe a pesti kőbányának ad
jon helyet.—

íme milly végetlen a babonák mezeje, s 
milly kiapadhatlan azoknak forrása! Már ho
gyan lehet egy gyönge halandó embert annyi 
erővel felruházni, hogy az tetszése szerint 
hordozza az esőt, azzal egynek kárt, másnak 
hasznot csináljon ? Vagy nem ember az a ga
raboncás diák ? Minek hát neki a viz, vagy 
egyéb emberi dolgok? s minek engedné át 
a gondviselő az eső hordozását neki, ki min
denekről gondoskodik s mindekre elégsé
ges ? A földrűl fölmenő párák vizcsöppé 
válva lehulnak, s ez az eső. Ez személy- 
válogatás nélkül oda m egy, hová a megin
dult szél viszi. Ha sok a felszált pára, 
melly kivált nagy melegben s hoszas száraz
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ság után szokott inkább megesni, nagyobb 
lesz az eső is. Az erősen nagy esőt felleg- 
szakadásnak híják: de csak híják, mert a 
fellegszakadás nem egyéb mint nagy eső. A  
fölleg maga sem egyéb, mint már felé- 
nyire vízzé változott pára. Az i s ,megtörtén
hetik, hogy egy helytt essék az eső, ne
hány lépéssel odább nem, mikor t. ó. a fel
hők foltonként járnak. Különben is , soha 
sem esik egyszerre az egész földön az eső, 
hanem csak foltonként, egyszer itt, másszor 
amott.

Mégis a Garabonczások hordozzák az 
esőt, csinálják a förgeteget? Már Erdély
ben a csíki székelyeknél „tókás diákok, kik 
akadémiákra járnak s ott minden roszat 
megtanulnak'4 Lám, lám minden embernek 
megvan a maga garabonczása, már nekem 
épen az emlitett székely a'yafiak s a hozzá- 
jok  hasonlók gaiabonczásaim.

VI.
Rege  a s z i v á r v á n y r ó l .

A sárkány, garabonczás diákróli regék 
még mondhatni a kevésbé ártalmas babonák 
közé tartoznak, valamint a szivárványról 
szóló rege is , sőt az utóbbi még szép is , 
mint maga a szivárvány. —

Ugyanis azt tartják, hogy ki a szivár
ványon keresztül megy, ha íiu volt, leány- 
nyá változik, ha leány, fiúvá. Csodálkozom
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hogy nem próbálta meg már valaki, mert 
hogy olly nagy idő óta senki sem találko
zott volna, ki nemét megváltoztatni óhajta
ná , a felöl bátor vagyok kétkedni. F iuk, 
kik szép leánykák szeretnétek lenni, szép 
leánykák, kik meguntátok a leányi pártát, 
rajta! menjetek át a szivárványon, s kísért
sétek meg , ha megunt alakotokat fölcserél
hetnétek. Mindig nyitva az ut, senki nem 
akadályoztat. Nem mentek? Boldogok! tán 
mindnyájan meg vagytok alaktokkal elé
gedje ? —

így kell biztatni mind azokat, kik a 
szivárványról ama kellemes regét hiszik. 
Hadd próbálják meg magok, mert leginkább 
hiszi az ember azt, miről saját tapasztalása 
által győződik meg----

De azoknak, kik igazán nem kívánnak 
a szivárványon átbdni s nemöket megvál
toztatni, elmondjuk, mi tulajdonkép az a 
szivárvány. Azon gyönyörű diadalív nem 
egyéb, mint a nap sugarainak az esőcsöpek 
által a maga külön színeire való felosztatása; 
mert a nap sugarai épen azon színekből ál
lanak , mellyeket a szivárványban látunk. 
Próbálja meg csak valaki, vegyen elő egy 
három lapu vastagocska üveget, mit a tudó
sok prismának neveznek, s tartsa a napvi
lágra, olly gyönyörű szivárványt fog látni, 
millyet az égen nem. Mert ezen üveg is el
választja a napvilág színeit. Szivárványokat 
ezeken kívül még sok helyt lehet látni, p, o.
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malmoknál, hol a viz a kerekekről lepereg, 
midőn a nap oda süt; vízzel tölt üvegek
nél, midőn azokra napvilág esik, sat.

Mondják még azt is, hogy a szivárvány 
szíja fel az esőt e vagy ama kutbol, tóbul. 
Azonban, ki a sárkány és garabonczás di
ákról szóló történetet s a szivárványróli re
gét már olvasta s van szeme a látásra, tudja 
miből lesz az eső s iniböl a szivárvány, te
hát nincs szükségök több felvilágitásra; 
kik pedig még ezután is hitök mellett 
kívánnak maradni, ám lássák, azzal legalább 
még senkinek bé nem törik a fejét.

VII.
Szerencse'tle/ise'q, melly jegelleni harangozús 

alkalmával történt.

További utában megint különös szeren
csétlenségnek volt tanúja V. u.j Gy. helység
ben t. i. szokás szerint harangozás által 
kívánták a jégesőt elforditni. V. u., ki maga 
is épen a nehéz idő miatt ezen faluban kissé 
megállott, inté a harangozót, ne tenné ki 
magát veszélynek, mert nagyon sűrűn hul
lott a villám, az pedig a magas és hegyes 
dolgokra esik legharnarább, minő a torony 
is ;  mire nézve nem jó  nagyidőben haran
gozni , mivel már maga a harang is, mint 
érez, nagyon vonja magához a villámot. 
A  szegény harangozó még engedett volna a 
jó  intésnek, különben is meg lévén győ
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ződve a felöl, hogy az a harangozás az idő 
járását, a természet törvényét meg nem vál
toztathatja, minthogy az a szélnek, melly 
a felhőket hordozza, ellenkező irányt adni 
nem bir, —  ha birna, akkor igenis elfordít
hatná a jeg et, mert az arra megy , merre 
a megindult szél viszi — ,áni a többi falusiak 
kívánságának mégis engednie kellett s az i- 
szonyu csattogásban harangozni.

Egyszer azonban egy nagy csattanás 
s ime a harang nem szól többé. Kétségbe 
esve futnak oda neje és gyermekei. Ah , a 
nyomorultak ők árvák már! mert ime a jó  
atya halva fekszik a harangok alatt. Ki be
szélheti el most a nyomorult özvegy és ár
vák keservést?! Ki csak előbb szeretettel s 
gondoskodással forgott kis háztája körül, 
ime már a vak babona áldoz atja lett. A  vil
lám megütötte őt.

Atyámfiái, szól most hozzájok V. u ., 
miért késértik kelmetek az istent? Nem 
jobb volna-é a józan ész helybenhagyását 
követve keresztényileg megnyugodni azon, 
akármit küld ránk a gondviselés, mintsem 
veszélyes balvéleményeknek engedve, szo
morúságot okozzunk embertársunknak s 
magunknak. Az ember eszével különbözik a 
többi állatoktól , ki tehát eszével nem é l , 
állattá alacsonyitja magát. Ki pedig a ba
bonáknak hódol, az egy sem él eszével. 
Kelmetek már mindnyájan megélemedett
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emberek, tudnak gondolkozni, szégyen any- 
nyira, tévelyegniök.

így oktatá őket V. u. s mi örvendetes 
jelenet? Gy. helység értelmesbjei józanul 
gondolkozva a dolog valósága fe lö l, magok 
is helytelennek találók a jégelleni haran
gozást, s közösen abban egyezének meg, 
hogy azzal ezutánra felhagyjanak s egyszers
mind a szerencsétlen harangozó árváit gyá- 
molitsák ; miben a jó  lelkű urasóg is nagy 
részt vett.

E naptól fogva Gy. helységben nem 
harangoznak jég  ellen , s határjokat most 
sem veri el többször a jég, mint az előtt, mi
képen azt helybeli öregek vallják. —

Atyalias ezen babonával azon bal véle
mény is , miszerint azt tartják, hogy ha 
valamelly holt testet a határon átvisznek, 
azon határt elveri a jé g .—

A  múlt nyáron egy éve, valamelly sze
gény zsidót T. városhoz közel az útfélen 
agyon verve találtak. A meggyilkoltnak lak
helye alig volt nehány puskalövésnyire T - 
hez , ám mégsem lehete a nyomorult anyá
nak halottját haza vinni, hanem kénytelen 
lön ott helyben nagy drágán egy határzug
ban sírhelyet vásárlani s oda temetni. Haza 
vinni nem lehet, mondák, mert a jég  elve
ri a határt; köztemetőbe pedig épen nem 
lehet tenni, mert zsidó. (?!) Képzelhetni-e 
illyeseknél boldogtalanabb tévelygést, szív
telenebb tettet?
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S különös, midőn valamelly nagy ran
gú ur hal meg, hányszor megesik, hogy 
nagy helyeken viszik által ősi sírboltjába, 
sekkor nem veri el a jég a határt, s midőn 
valamelly nyomorult szegényt visznek át, 
már akkor elveri, s ezt épen azon nyomo
rulthoz hasonló nyomorultak állítják. Uram! 
mikor jön el a te országod közinkbe. Mikor 
tisztul meg már az emberek esze és szive, 
hogy többé homályban ne járjanak?! Már 
mi köze lehet azon halottnak a jégesővel? 
Tudjuk miből lesz az eső, t. i. a földről 
fölmenő párákból. Az esőcsöpek ha meg
fagynak, jég  lesz belőlük s ez a jégeső. Ez 
arra megy és oda esik le , merre az urnák 
szele viszi akármit tegyünk vagy ne te
gyünk. Miért hát azon esztelen tévelygések?

Azonban nehogy azt mondják uraimék, 
hogy én csak hetvenkedem, ime megvallom, 
mikép magam is ismerek valami varázsokat, 
lyk meg tudják csinálni, hogy a gabonát 
soha se verje el a jég. Ezen varázsokhoz 
kívánom én uraimékat is vezetni. Hanem 
ezek csak olly embereken segitnek, kik 
ezüst vagy arany csöngefyiivel csöngetnek 
a fülükbe vagy pöngetnek az asztalára. E- 
zen varázsok egy társaságban vágynak ös
szegyűlve, melly társaságnak neve: jégkár
mentő társaság. Nálunk is van illy varázs
társaság, csak meg kell keresni. Ezek aztán 
igazán úgy megvédik a határt, hogy mind 
a koldusét meg a tisztviselőét, soha sem veri
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el a jég. Tudakozódjanak csak uraimék 
iránta.

VIII.
Sirjokból kijáró halottak.

Alig érkezett meg V. u. a szándéklott 
városba, azonnal sietett az odavaló lelki- 
pásztornak, ki hasonlag vasárnapi gyermek 
s igy V. u - nak rokonfele vo lt, a fönnebbi 
történeteket elbeszélni. A  lelkipásztornál 
több helybeli lakos vala je len , kik ollyfor- 
mán néztek k i, mintha valamelly rémitő 
dolgon estek volna keresztül. S valóban úgy 
is volt, mit a lelkipásztor következőleg ada 
elő V. u - nak :

„Barátom, halottaink nem akarnak sir- 
jokban maradni. Már nagy ideje, hogy va
lamelly illynemü eset kimondhatlan rémü
lésbe hozta helységünket. T. i. mihelyt a 
te'metőben valamelly uj sir támad, azonnal 
nehány napra egy fehér alakú s kedve szerint 
nagyobbulni vagy kisebbülni tudó halott fog
lalja azt el éji tanyájául. Mihelyt ezt meg- 
tudám, föltevém magamban a dologgal tisz
tába jőni. E végből meghagyám hallgatóim 
nehányának titokban , hogy midőn legköze
lebb megjelenik, azt nekem azonnal hiriil 
adják. Éz épen az este történt meg. Majd az 
egész lakosság hozzám csődült a rémitő új
sággal. A  dolgot igy intéztem el: kiválasz
tok 12 embert, a legbátrabbakat s őket kü-
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lömbözo fegyverekkel ellátva, velők a te
metőt szép csöndesen körülvétetein. Ezután 
egyedül magam közeledem feléje. A  roppant 
népcsoport, melly oda kitodult volt, távol 
állott. A mint feléje közeledem, valóban 
mind inkább nagyobbult, inig végre olly 
nagy lett, mint egy jóforma jegenye. Még
is fél akkora sem, mint mekkorának a hely
beliek állították. Midőn már elég közel vol
tam, így szólok hozzá: hallod-e te ravasz 
tettető, előttem minden tettetésed semmit éi, 
vagy tüstént hagyj föl ezen ijesztő játékod
dal , vagy ezennel befog atlak. Ezután mind 
közelebb léptem s mindig keményebb han
gon szóltam hozzá s tudtára adám, hogy 
tökéletesen el vagyok határozva ezen dolog
nak most véget vetni. Ekkor eleinte ször
nyen kezdte magát rázni, fenyegetőzni, de 
látva hogy nem tágitok, olly rémitőn s néha 
sajnálkozólag kezdett nyögdelni, sírni, nyö
szörögni, hogy valóban sok lelki erő kellett 
előtte inegálíani. Csak ki minden babonától 
ment, tiszta eszű és lelkű: ki tisztában van 
a fe lö l, mikép az illyes dolgok csak szem
fényvesztések, habár a legborszasztóbb k i- 
nézésüek is azok, állhat meg félelem nélkül 
az iily rémitések előtt. O melly boldog az 
olly ember, kinek olly világos eszet és lel
ket, olly erős szívet adott a jó  atya, hogy 
iily szemfényvesztések meg nem rettenthetik 
ő t ! Egyszer hálát adok én is az én jó  iste
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nemnek, hogy engem is csekély szolgáját 
azon boldogak közé számított.

Tehát a dolog oda ment ki, hogy még 
közelebb menvén hozzá, tisztán kivettem, 
mikép ott valamelly ember van fehér ru
hába mesterségesen beburkolva. Ki vagy ? 
kiáltok most egész erőmből; mit akarsz ? 
szó lj! vagy tüstént börtönbe hurcoltatlak. 
S íme ekkor az óriás fehér osziopbul egy 
kisded ember bontakozik ki s előttem térd
re esve engedeleinért esdeklik. Vizsgálód
ván egy szemérmes leánykát is vevénk u- 
gyan azon helyen észre. Ezek voltak, látja 
kelmed, azon borzasztó és szörnyű halot
tak, kik az egész várost tetőtől talpig rémü
lésbe hozták.

A  dolog valósága ebben állott: az ifjú 
egy leányt szeretett a városban, de a leány 
szülői nem engedek meg neki a hozzájárást. 
Magára öltötte tehát ezen rémitő alakot, 
hogy igy kedvesével biztosabban mulathas
son. Az óriás fehér oszlopot úgy csinálta 
volt k i, hogy valamelly összeszegzett fákra 
fehér vásznat nyújtott fel. Ezen fák úgy vol
tak összeállítva, hogy tetszés szerint kisebb
re vpnni vagy nagyobbra taszitni lehetett.

így fejlett ki ezen dolog , s a világos- 
' ság barátai örvendettek, hogy ismét egy 
u j , a gyönge és babonás embereket rémitő 
szemfényvesztést födözhettek föl.
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IX.
Egy gyermek szépen meglakol nyalánkság aért 

a sírjából hazament halott miatt,
A barátságos és jókedvű lelkipásztor 

még a következő, a fönebbihez hasonló tör
ténettel mulattató vendégeit: „Gyermek ko
romban nekem is, mint sok • gyermeknek , 
különös hibám volt a nyalánkság. Ezért olly- 
kor kis csenegetésre is vetemedtem. Azon
ban annak egyszer ugyancsak gonoszul meg
adtam az árát.

Kedves szülőim koporsótokat még éle
tükben megcsináltat! ák volt olly végbül, 
hogy annak többszöri látása által hozzá szok
janak. Hogy igy mikor majd beléteszik őket, 
ne irtózzanak tőle. - Mintha bizony akkor is 
látnák! — A koporsókat azután egészen föl
készítve az éléskamrába tették olly czélból, 
hogy ott minél többször láthassák, végül 
meg aszugyümölcsöt s más csemegéket is 
tettek beléjök.

Történik időmentén, hogy édes anyám 
meghal s maga idejében eltemetik. Ezután 
kevés nappal este belopódzom a kamrába s 
atyám koporsójából aszugyümölcsöt akarok 
csenni: De egek! midőn septiben a koporsóba 
benyúlok, ime gyümölcs helyett az édes a- 
nyám hideg kezét markolom meg. Ezzel ki
futok, megmondom a cselédségnek a történe
tet, mert atyám épen akkor nem volt hon. Ke



vés perez múlva az egész faluban elterjed, 
hogy ez s ez asszonyság a sirjából haza
ment. Ekkor lehetett aztán hallani külön
böző véleményeket. Ki atyámat, ki anyámat 
kiáltá égre kiáltó gonosznak, mi miatt a 
halott nem nyughatik sírjában; ki a hely
ségre jövendő nagy veszélyt jósola, szóval: 
vége hosza nem volt a babonás mendemon
dának. Végre.haza kerül atyám s a dolgot 
vizsgálat alá veszi, s ime mi volt a baj, a 
szegény anyámat koporsóstul együtt honn 
hagyták volt a temetéskor s az atyám ko
porsóját temették el helyette ' tévedésből , 
miről a másik koporsó kiásása után mind
nyájan tökéletesen meggyőződtek.

A  tévedés onnan származott, mert a- 
tyám a halottat mindaddig honn kívánta tar
tani, mig rothadt szag nem érzik rajta, hogy 
igy a teljes halál felöl tisztán meggyőződ
jék. Édes anyám kivánata szerint tévé ezt 
a kamrába a maga saját koporsója mellé, 
nehány barátjával virasztgatván mellette. 
Tévedésből midőn az emberek kivitték, az 
atyámét vitték ki helyette, minthogy a ket
tő egymáshoz mindenben egyenlőn volt föl
készítve, s a benne levő gyümölcs elég súlyt 
adott neki. E szerint atyám a dolgot min
denekben jóvá tevén, a rémülésnek is vége 
lett. —

Mennyi tévelygésnek vagyon az emberi 
gyönge értelem alávetve! Már hogyan jöhet 
ki a halott sirjából? Csak a lélek-e vagya
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test is ? A  lelket magára test nélkül nem 
láthatjuk, s ha igazán meg Tan halva a ha
lott, nincs benne a lelke, mert azt teszi meg
halni, hogy a lélek a testtől elvál, a testtel 
együtt pedig ha fölébredne is, mint az több
ször megtörtént a tetszholtakkal, azaz: kik 
igazán nem voltak meghalva, csak tetszőle
gesen, nem igen tud kijőni a föld alól s ott 
ismét borzasztó halált hal, mint azt szám
talan példák bizonyítják, millyeket alább 
mi is somiunk elő, nehányat. De ha kijö
hetne is az illy fölébredt, mire hasonlag van 
példa, hisz az akkor is csak olly ember, mint 
az előtt volt. Miért tulajdonitnánk hát neki 
rémséges tulajdonokat.

Atyámfiái! ha meghalunk, testünk föld
dé lesz, mint az előtt volt; lelkünk pedig 
megtér istenhez , a ki adta volt azt. Ki jó -  

. zan eszű keresztény, ezt hiszi s ezen hitében 
soha sem tántorog.“

X.
Te tsziialo ttak.

Köz szokás a halottakat három napra 
eltemetni minden egyéb vigyázat nélkül. Pe
dig, hogy több ember volt halálhoz hason
ló elmerülésben, vagy tetszhalálban, anélkül 
hogy tulajdonkép meg volt volna halva, mint 
már mondók, számtalan példa bizonyítja, kik 
aztán többnyire a sírban ébrednek föl olly 
borzasztó állapotra, miről még gondolkozni 
is irtózik az ember. Ezen boldogtalan állapot
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megelőzésére különböző módokat találtak 
fel az emberbarátok, mik közül egyet, s 
talán a leghatósbat s legkönnyebbet, alább 
mi is megemlítünk.

Azért kívánunk pedig ezen tárgyról a 
babonák sorában szólani, mert vágynak em
berek, kik ezt is ördöngös dolognak tartják.

Érdemes lelkipásztorunk a fönebbi el
beszélés után legelőször is magyaros szíve
sen megkinálá vendégeit. Közben pedig 
illy történeteket beszélett el a tetszhalottak
ról, azaz azon halottakról, kik csak tetsző- 
leg vágynak meghalva, de tulajdonkép még 
élet van bennök.

„Nem tudom hallották-e kehnetek amfi 
Szabó mester Tuba Márton történetét. O 
felesége kimondhatlan örömére, egy reggel 
ágyában halva találtatott. Felesége azért ör
vendett halálának, mert igen részeges ember 
volt, úgy hogy még az asszony fejkötőjét is 
kocsmára vitte, ha egyebet nem talált, tud
juk pedig, hogy a fehérnépek mennyire sze
retik a fejkötőt. Halálát is nagy részegség 
előzte meg és semmi egyéb betegség. Midőn 
már temetnék, egyik testvivő történetesen el- 
sikamlik s a koporsót elejti, — s ime a halott 
az elvált koporsóbul csak lábra áll s élő és 
hallható szóval idvezli a megrémült kisérő- 
séget, s a leginkább megrémült feleségét. 
A  boszus asszony, midőn már látná, hogy 
urától még sincs megszabadulva, igy szidja a 
megsikamlott testvivőt „tört volna el kel-
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mednek a lába egyebütt, csak most meg ne 
sikamlott volna.“  A  szabó pedig a koporsót 
eltemetteté és ezt iratá felibe:

Szabó mester , Tuba Márton 
Koporsója itt nyugszik,
Maga pedig Felesége 
Boszujára bort iszik.

Azután maga is jóizün lakomázott saját 
torában s még sokáig élt ezen eset után.

Egy más, midőn épen szögeznék a ko
porsót, ébredt föl, sa szegző ijedtében azon
nal szörnyű halált halt. Azután is mindig 
tartózkodtak tőle a helybeliek s ördöngös- 
nek nevezték. Szegénynek, olly babonás em
berek közt kellett laknia.

Meg egy más midőn a pádon feküdnék 
már kinyújtóztatva, fölébred, de azonnal is
mét meghalt ijedtében. Egy szegény asszony 
pedig épen a sírban ébredt föl s szörnyen 
kiáltozott, de mire kiásták ismét meg volt 
halva. Kinjába az egyik karját s emlőjét 
mind megmarconglotta fogával] —

Illy rémitő uraim ezen állapot, mellyhez 
még az is járul, hogy az illy tetszhalott min
dent ind és hall, mi körülötte történik, mi
re nézve szent kötelességünk annak elhárí
tására mindent megtennünk, mi csak hatal
munkban van. Legfőbb e tekintetben az 
hogy a halottat soha addig el ne temessük, 
akár hány napig kellene is tartani, mig rajta 
a rothadás szaga nyilván nem érzik. Ekkor 
is, hogy a sirbani felébredés szörnyű állapot-
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jától megóvjuk, vegyük gyakorlatba a követ
kező bánásmódot,-mellyet némelly értelmes 
emberek valóban is gyakorlanak— midőn sir- 
ba teszsziik a koporsót, vegyük le a fedőjét, 
hadd menjen a föld egyenesen a testre. Jobb 
a nyomorultnak „hogy igy haljon meg, mint 
azután a sirbani fölébredés borzasztó állapo
tának legyen kitéve.

Ha pedig vagy egyet visszanyertünk az 
életnek, minő gyengeség s valóban kis-szi- 
viiség tőle irtózni, s őt, ki külömben is elég
gé meg van rendülve, ez által is busitani.“

így végzé a lelkipásztor, ki igazán lel
ki pásztor volt, híveihez intézett beszélge
tését, adja isten lett légyen sükere ember
baráti szavainak!

XT,
Miképen födözének fel egy boszorkányt.

Vasárnapi uram sokat hallott minden ő 
napjaiban a boszorkányokról. Hallott pedig
len nagy és csudálatos dolgokat, azért főt
tévé magában azoknak titkaiba beavatkozni.

Hallotta, miképen azok a mások tehe
nének ördöngös módon elviszik a tejét, azért 
ismét föltevé magában, hogy azoknak ör
döngös mesterségét kilesi.

Mert Vasárnapi u. kandi vala és kuta
tó, és az ő szeme elől semmi el nem rej- 
tőzheték.

Vala pedig az ő helységében egy banya, 
kit mindnyájan boszorkánynak tártának,
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azért annak mesterségét kilesni, bár mijébe 
is kerüljön, eltökélett szándéka volt.

„Várjunk csak, mond ő magában, most 
valami különöst fogok látni.41 Es les nappal 
és éjjel és mindig a banya után. S íme látá, 
miképen a banya kosárkát és sarlót vesz 
kezébe, elmegy és hegyekben és völgyek
ben és mindenütt a sarlóval fűvecskét arat, 
azt a kosárkába teszi, és haza viszi, tehene 
elébe rakja, s miután a jó  szürke a fü- 
vecskét fellakomázta volna, ime tele csor
gató a sajtárt jó  fehér tejjel, mellyből igen 
jó  sárga vajat is lehet készíteni.

Ah, ez semmi különös, dörmög magá
ban V. u., s mérgében tépi bajuszát. Nekem 
különöst kell látni; és elővevé egész tudo
mányát, ha valahogy a banyát megkerülhet
né , és ismét lesett éjjel és nappal.

Es ime látja, miképen a banya korpa- 
burgonyahulladékokat, szeszgyárbeli moslé
kot s más a tehene előtt kedves csemegé
ket hoz elő s annak orra elébe rakogatja, s a 
jó  szürke megint tele csorgató a sajtárt 
fehér tejjel.

Mégsem különös ez is, dörmögé megint 
V. u. nekem pedig különöst kell látni. Es 
megint lesett éjjel és nappal nagy sokáig, 
mert már maga is hinné kezdé. miképen bo
szorkánynak kell annak lenni.

Es ime mind csak azokat látá, miket 
addig látott volt mind azon napokban, 
mellyekben lesett vala.
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Ekkor mene a banyához és monda ne
k i: „kelmed boszorkány, kövessen a biró- 
hoz!55

,Azt nem teszem uram, hanem ha kelmed 
ide jön a bíróval, itthon fognak találni?4

„Nem fél kelmed az igazságtól?54
,Az igazságtól nem uram, mert tudom, 

hogy nem igen találkozom vele, de igen a 
hamisságtól?'

„Én tudom az egész titkát, majd mind 
el fogom beszélni.54

,Örülök uram, majd úgy nekem keves- 
bet kell beszélni?'

„N o, de tudja mit kelmed? én csak 
úgy tréfáltam, hanem tanítson meg engem 
is titkára, majd nem vallja kárát. Sem ma
gát sem titkát nem fogom elárulni.55

,Szivesen uram, de nem bánom, sőt óhaj
tom, hogy másnak is elárulja titkomat?5

Es ezután beszélni kezdé a titkot, V. u. 
pedig majd meg nem halt csodálkozásában, 
midőn mind csak azokat hallá beszéltetni, 
miket már látott vala.

„Megpróbálom55, mond boszusan V. u. 
és távozott. Es megpróbálá és úgy bánt 
tehenével, mint a banyát látta bánni; hozott 
neki füvecskét és egyéb hulladékokat, és 
ime az ő tehene is tele csorgatá a sajtárt 
szép fehér tejjel.

És megmondá ezután másoknak is a 
titkot; de csak kevesen próbálák azt meg 
utána, mivelhogy magyar asszonyok voltak,
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a próba pedig fáradságba került. De a kik 
megpróbálák, mind úgy jártak mint V. u. 
s mint a boszorkány, azaz; tehenük tele 
csorgató sajtárjokat szép fehér tejjel. Az 
előtt pedig nem csorgató még félig sem, és 
a tej nem volt fehér, hanem égszin. Es 
már most nem mondók többé, hogy a bo
szorkány viszi el tejüket.

Ekkor ismét mene V. u. a banyához 
és monda neki: „kelmédtől engedelmet ké
rek, hogy boszorkánynak mondottam54

,Mit sem tesz uram, felel a banya, 
csak a kölcsönt kapom vissza. Ifjabb ko
romban én is annak tartottam mást, most 
engem tart annak más; ha én meghalok, 
majd azon asszonyt fogják boszorkánynak 
tartani, ki legidősb lesz, s ha lesz tehene 
azzal jó l fog bánni tudni, s ekkor az szin
te csodálkozni fog, hogyan tartják olly tu
dós és hatalmas lénynek, midőn magában 
jó l érzi, hogy most is csak olly egyíígyű 
és tudatlan, mint az előtt volt, s annyira 
nem hatalmas, hogy a lágy gombóccal is 
csak bajosan mérkőzhetik.

„A  kelmetek feje tele van babonával44 
mond V. u.

,Az igaz uram, felel a banya, de az e -  
nyimben már egygyel kevesebb van, t. i. 
a boszorkánysággal ?4

„Hát ha most is divatban volna a meg- 
égetés, mint hajdan?44

,IIát akkor úgy volt?4

58



,,Biz úgy, még pedig borsószalmában.44
,Az már mindjárt gonoszabb tréfa volna.4
,,Már hát most hiszi kelmed, hogy nincs 

boszorkány?44
,Inkább, mintha 12 pap i>apolta volna 

a fejembe.4
„Látja kelmed, volt nekünk ezelőtt nyol- 

cadfél száz évvel egy igazi magyar termé
szetű, azaz: világos fejű királyunk Kálmán. 
Az már akkor ott állt, a hol mi most. O 
t. i. illy törvényt hozott:,, a boszorkányok 
ellen, mivel azo k nincsenek, semmi kerese
tet nem lehet inditni.44

,0  legyen örökre áldott emlékezete a 
derék királynak.4

XII.
A gyermek -  kicserélés igazi titka.

Közönségesen szokásban van hamisabb 
asszonykáinknál, hogy midőn valamelly cse
csemőjük külső alakjára nézve nem igen 
kedvező volt a természet, t. i. idomtalan, 
beteges, vagy egyéb bénasággal bir, s ki
vált ha elüt a többi családtagoktul, azt kicse- 
réltnek mondani, s szegénykéhez ollykor 
kis gorombasággal is viseltetni.

Ennek valódi értelme tán a volna, hogy 
valamelly anya cseréié föl a maga idomtala- 
nát épebbel. De lehet-e olly kegyetlen szi- 
vü anyát gondolni, ki saját magzatát, bár 
minő legyen is az, el kívánná magától hány
ni? Egyaránt szereli az anya gyermekét
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akármiilyen legyen is a z ; mert mindeniket 
egyaránt szive alatt hordozta, s egyaránt 
gondoskodik róla, sőt még inkább a sze
rencsétlenről, kinek a gondoskodásra na
gyobb szüksége van. Az idomtalanban is 
olly lélek van, mint az épben; azért nemcsak 
szülői, hanem keresztényi kötelesség is azt 
ápolni, s nyomorát részvétünkkel enyhitni! 
annyival inkább , mivel a gyermek nyomo- 
rékságának többnyire magok a szülők okai.

Ámde a leghamisabb, hogy ne mondjam 
babonás, asszonykák nem úgy szokták azt 
előadni, hanem úgy , hogy a gyermeket a 
gonosz lelkek cserélik föl, mégpedig úgy , 
hogy a kürtőn dobják be az idegen gyermeket,

Ahá, ez ollyasmi akar lenni, mint mi
kor a vak sötétbe vonja verekedő társát, 
hogy ott az se lásson s igy megdögönyöz- 
hesse.

Mi azonban vigyázzunk és ne hagyjuk 
magunkat oda vonatni. Többször megmond
tuk már, hogy a földön nem ismerünk, nem 
hiszünk más gonosz lelket mint az embert, 
s igy gyermeket sem cserélhet más gonosz 
lélek, mint az ember. Azonban felebb már 
mondók, hogy embert sem képzelünk olly 
gonoszát, ki gyermekét elcserélje; s ha ten
né is, azt olly csodálatos módon nem tehet
né mégis, mint a rege mondja.

Ki ezen hitünkben akár józan okosság, 
akár tapasztalás által meg tud renditni, jö j
jön hozzánk, mindig szívesen látjuk, s azu
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61
tán mondja szemünkbe: „te  hazug.44 Mig 
pedig azt nem teszi, addig mi fogjuk mind 
azoknak, kik gonosz Ielkekről s azoknak 
csodás tetteikről beszélnek, azt mondani: 
te hazug !

Mi legyen pedig a gyermek - kicseré
lés igazi titka, azt a következő eset fogja 
eszünkre adni, melly felfödözést hasonlóan 
V . uram kandiságainak köszönhetjük. T. i. 
egy marha kereskedőt, ki ezen életmódjánál 
fogva gyakran volt kénytelen házától távol 
lenni, haza tértével egykor azon öröm érte, 
hogy szeretett neje kis fiúcskával ajándé
kozó őt meg.

De fájdalom, milly nagy volt az öröm 
midőn még csak reményben volt, ép olly 
nagy lett a szomorúság, midőn a csecsemő 
világra érkezett. Az ugyanis kissé idétlen 
volt s mi még főbb, egyikükhez sem hason
lított, de igenis kitetsző vonásokban hason
lított egy más boldog férfihoz a városkában. 
Ezt a hamiska menyecske, kinek furfangos- 
sága épen nem volt ismeretlen a vidéken , 
észrevevén, tüstént beszélni kezdé, hogy 
gyermeke ki van cserélve.

A megbusult férj öszvehivata most min
den környékbeli tudósokat és kuruzslókat 
s nagy öszveg pénzt Ígért annak, ki gyer
mekét vissza tudná cserélni,

A kuruzslók elkövetik most azon mó
dot, mellyet illyenkor el szokás követni. 
T . i. lapátra teszik a kisdedet, sütőkemen



cébe vetik. —  Még hála Istennek ha a ke
mence nem meleg , mert különben azon 
kegyetlen tudósok azt is hamar megteszik, 
hogy meleg kemencébe bevessék, s aztán 
akkor igazán céljokat is érik. IS a gyermek 
földi atyját a menybeli atyával cseréli fö l, 
ki azután egy, két évvel adja viszsza a 
cserét a földi atyáknak. Mellékesen szólva 
az illy tudósok megérdeinlenék, hogy illyes 
fáradságukért mind annyiszor pelengérre 
állíttassanak. — S miután onnan kihuzák s 
minden egyéb kuruzslásaikat elkövették 
volna, ime a megbusult atya most is csak 
előbbeni idétlenkéjét látja maga előtt. Mi 
csoda lehet ez? igy töprenkedik magában.

Illy töprenkedésben lepé meg őt V. u„ 
kivel meglehetős ismeretségben volt, s igy 
szóla hozzá: „azon ütődik meg uram, a 
gyermek elüt kelmédtől? Hisz az igen ter
mészetes s épen nem uj dolog. Hallja csak 
uram, ,egy verset mondok el kelmédnek:

Ha megházosodol ,
Sokat ne kóborolj ,
Mert ha a férj nincs otthon,
Szerető csusz be az ajtón,
Aztán ne csodálkozz,
Ha a fiad üt máshoz,
Mert a tilalmas fűtől 
A bika is jobban bömböl.

Ezen vers után valóban eszmélni kez- 
de a kalmár a gyermek - kicserélés igazi 
titka felől s hihető fel is födözte azt.
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Ti férfiak mindnyájan, vigyázzatok csak, 
majd meglátjátok, hogy a gyermek - kicse
rélés titka épen nem valami ördöngös dolog.

xnr.
Különös mód, a galnát a madaraktól megóvni.

Egy igen könnyű és mulatságos módját 
fogom itt a gabnaovásnak elbeszélni, melly 
sok magyar vidéken, kivált Erdélyben, 
gyakorlatban van. A  mód ebből á ll :

Hajnalban, valamivel nap-feljötte előtt, 
ki kell menni a buzaföldhöz, s azt három
szor egymásután meg kell kerülni, merős 
mezitlen. így aztán a veréb nem pusztítja 
el a gabnát.

S ez nem is csoda, mert egy olly ádá- 
mos köntösbe öltözött embertől nemcsak a 
madár, de maga az ördög is könnyen meg
ijed.

Ki azonban nem hiszi, próbálja meg. 
Majd meg fogja látni, hogy miután ezen 
módot elkövette, s azon kívül búzája mel
lé nagy fiút állított nagy kolomppal és nagy 
torokkal, tehát búzájából, ha az Isten e - 
gyébként is megtartja, sok jó és szép ke
nyeret fog ehetni. Egyébként a mód nem 
felel magáról.

Még csak arra kivánom figyelmeztet
ni a próbálót, nehogy úgy járjon mint ná
lunk egy ember járt voltj midőn ezen mó
dot épen próbálná. T. i, valami idegenek
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őt bolondnak vélvén elfogák s megakarák 
kötözni. Természetes, hogy a lett, hogy olly 
kék sujtásokat vontak csupasz hátára, szóval: 
úgy megnégyelték, hogy az napságtól fog
va többé nem jött kedve ezen furfangos 
gabnaovási módot megpróbálni.

Mi pedig gabnáját illeti, abban ugyan 
magyarosan meg volt már nyugodva, hogy 
a madár nem fogja bántani. Ezért meg se 
nézte egyszer is, hihető tán a régiekről 
emlékezvén. Azonban a madarak a búzát 
csakugyan megették; de most már abban 
nyugodott meg , hogy elcséplésével nem kell 
bajlódnia. Magyarnak pedig mennyit tesz a 
nyugalom!

Mondom tehát, kik netalán magyaro
san kedvelik a sulytást, folyamodjanak azon 
módhpz.

És mondom még, kik nem szeretik 
gabnájok elcséplésével bajlódni, hanem azon 
foglalkozást örömest engedik az ég mada
rainak, bizton folyamodjanak ezen módhoz.

XIV.
Bodzavágás.

Most pedig egy hasonlólag könnyű és 
mulatságos módját beszélem el a baromor
voslásnak, minekutána magamnak arra Va
sárnapi uramtól engedehnet kértem volna.

Ez abban áll: hogy ki ahoz ért, a 
nélkül, hogy a marhára tenné kezét, csak
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bizonyos mennyiségű gyalog-bodza vágással} 
s közben tán nemű hadarással, a marha se
béből a férget el tudja pusztitni. Enyed 
környékén Erdélyben egy illy orvos, oláh 
szármozásu ember, olly nagy hírre kapott 
volt, hogy még sok értelmes embereket is 
megszéditett kuruzslásával. Köteles Sámuel 
enyedi oktató s magyar tudós társasági tag 
ügyeimére vévé e dolgot, s az embert ma
gához hivatá, azt kipróbálandó.

Épen egy malaca volt férges, s felszó
lítja a csodaorvost, gyógyitná meg azt csoda
mesterségével. A mester készséggel Ígérke
zett, de jócska jutalomért. Azt mondá, hogy 
a következő éjjel megvágja bodzáját s reg
gelre semmi baja sem lesz. A  malacra azt 
mondá nincs szüksége, csak azt mégis tud
nia k ell, hol lesz.

Az oktató azonban úgy becsukó a kaput, 
hogy udvarába lehetlenné lett a bemenet. 
Állított leseket is az udvar körül, s ime lá
tók, mikép sorpondált egész éjjel az udvar 
körül, ha valahogy bejuthatna,^ de hasztalan. 
Reggel nézi az oktató a disznót, s ime most 
is olly férges, mint az előtt volt. Az orvos 
nem jött reggel a bére után. Többé nem mu
tató magát a vidéken! Mennyire veszedel
mére van a babonának a tudomány.

Valami jó  féregölő orvosságra bukkan
hatott az atyafi, s babonát csinált belőle 
az esztelen nép csalására.—

5
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Ezen gyógymódot is ajánlom: különösen 
magyaroknak, kik szeretnek mindenhez kön
nyen jutni. —

XV.
A fehér ember.

Nem tudom ha Magyarországon is
meretes-e ezen emberfaj , vagy pedig csak 
Erdély birja azon érdemes fajt. Azt állítják 
róla, hogy azoknak, kiket kedvel, meg tud
ja mutatni a földbe elásott pénzt, s annak 
jeléül egy fehér kendőt tesz le azon helyre, 
hol a pénz van. A-b falu különösen isme
retes volt arról, hogy határát nagyon járják 
a fehér emberek, s meg arról, hogy hatá
ráról nagyon vesz a ló.

Egykor egy helybeli sihedernek kedve 
szottyant minél előbb nagy öszveg pénzre 
tenni szert, azért föltevé magában, a fehér em
bert megtalálni, s általa magát megkedveltet- 
ni, bízván, hogy igy majd pénzt fog neki mu
tatni. Éjenként két lovacskát szokott ő a le
gelőre kivezetgetni. Többszöri várás és kere
sés után csakugyan végre találkozott a fehér 
emberrel. Egy magas, tetőtől talpig fehér 
alak volt az, hószin hajakkal és szelid ki
nézéssel. Leborult előtte a siheder s elmon- 
dá kívánságát. A fehér ember nem szólt, csak 
csöndesen intett neki s a kendőt egy mély 
árokba leveté, s távozott.
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A siheder azonnal örömmel esett neki az 
ásásnak, s miután kifáradt volna belőle, el
megy lovait megtekinteni, azután ismét vis
szatérendő és ásandó mind addig, míg pénzt 
nem talál. De jaj neki, a lovaknak csak hült 
helye. Az egész határt belátja, de a lovak 
sehol. Most eszmélt ő, miféle mesterember 
lehetett az a fehér ember. Szóval: a pénz 
után is addig ásott, míg kűtnyi mélységre 
le nem ásta a helyet, de hasztalan, s a lo
vak sincsenek sehol.

Ki igen hamar akar meggazdagodni, azt 
is elveszti a mije van. Erre tanította meg 
őt a fehér ember.

Emberek, mondom vigyázzatok ! mert 
sokféle farkas van a világon, melly széllyel 
jár keresvén mit elnyeljen.

Később ezen fehér ember csakugyan 
rajta vesztett s kisült, miszerint egy tolvaj 
cigány űzte ezen bőrben szeszélyes és veszé
lyes játékát az oktondi falusiakkal. De hány 
van ki nem veszt rajta, s erősíti meg a 
gyenge elméjüeket a felől, hogy ő kisérte- 
tes valóság, s illy lepel alatt rémíti és lopja 
a szegény együgyű népet!

XVI.
jjz álomlátásbóli jóslat’ szomorú következese.

Ezen bal szokás annyira gyakorlatban 
van kivált a műveletlenebb embereknél, mi
szerint csaknem hasztalan dolognak tartjuk

5*
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ellene szólani. Álmoskönyvek, csiziók olly 
becses házi bútorok az illy embereknél, hogy 
annak a világért sem szabad hiányozni. In
kább .a mindennapi kenyérnek. Azonban a 
következő történet szolgáljon tanúságul ar
ra, milly szomorú következése szokott an
nak némellykor lenni.

Ez előtt csak nehány évtizeddel élt a 
magyar haza egyik falucskájában valamelly 
jámbor s igen vallásos ember, ki már éle
tének delét jóformán meghaladta volt. Nagy- 
részint nőtlenségben élt és saját vagyonká
ján. Álmára különösen vigyázott mindig, s 
abból jót; vagy roszat jósolgatott magának. 
Egyszer azt álmodja, hogy egy év múlva meg 
fog halni. Ezen álom őt szörnyen megrendí
tette, mert álmának csalhatlanul szokott 
hinni. Azon naptól fogva roskadozni kezdett. 
Barátai hiába vigasztalták, hiába intették az 
álom csalékony voltára, az álomnak hinni 
neki már olly gyöngéje volt, mikép az egé
szen vérébe nőtt vaía. S mi lett a vége? mi
dőn az év betölt, az ember valósággal meg
halt. Szokott módon eltemetik. Azonban 
másod vagy harmad napra kiáltást hallanak 
sírjából, hirtelen utána ásnak, de már ké
sőn! mert a szerencsétlen már most valóban 
meg volt halva. Gondolhatni, miszerint döb
beni halála csak tetszhalál volt, mellyet a 
képzelődés és rögzött hit okozának. Azon 
állapot, mellyben találták a kiásáskor, arra 

* mutatott, hogy kimondhatlan szenvedések



közt kellett neki lenni ezen felébredésekor. 
Egészen hanyatt volt fordulva s arca több 
helytt vérzett.

Ezen példából láthatja a nyájas olvasó, 
milly borzaszt ó következése is lehet az álom
béli jövendölésnek. Tudta a mindentudó 
Isten mit tesz ő akkor, midőn tőlünk a jö 
vendő tudását elzárta, miért kívánjuk hát 
mégis tudni? Tegye meg az ember minden 
nap a maga kötelességét, s a jövendőt bízza 
az Istenre. Ez a mi tisztünk.

Különben is az álomlátás egészen az em
bernek testi és lelki áilapotjától, vérmérsék
letétől, gondolkozása módjától, egészséges 
vagy beteges voltától, fris vagy sűrű vérű- 
ségétől függ, s lelkünk az álomban azon 
dolgokat hozza vissza, mikkel émetten(ébren) 
foglalkoztunk.

Az egészséges, vidám, csöndes kedélyű 
embernek egészen más, sokkal kellemesb 
álma szokott lenni, mint a beteg, vagy nehéz 
kedélyű, háborgó elméjű embernek. A  tüzes 
vérűnek egészen más, mint a hideg vérűnek. 
Ki jó l alszik, rendszerint keveset álmodik. 
Ha tele gyomorral megyünk ágyba, sok s 
ollykor rémitő álmokat fogunk látni, kivált 
ha szeszes itallal is vagyunk terhelve. S már 
ki tudna az illy álomlátásokból biztos jöven
dőt jósolni? avagy a jövő idő a mi vérmér
sékletünkhöz szabja magát?

Bizonyára legbölcsebben tesz az, ki mi
helyt fölkel, álmát kiveri fejéből s azt soha
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számba nem tartja. így sok aggasztó jósla- 
toktul, miket az álomlátásokbul olly gyakran 
meríthetni, megovandja magát.—

Van nekem az álomlátásra nézve egy 
saját s igen érdekes tapasztalásom. Én gye
rek koromban, szegény árva voltom miatt 
tanulásomat mint szolga folytattam. Midőn 
felsőbb tudományokra léptem át, a szolga
sággal szükségeskép föl kellett hagynom. 
Ezen idő után még majd félévig mindig szol
gának álmodtam magam, p. o. ha valami ven
dégségről álmodtam, a tanuló pedig gyakran 
álmodik arról, én ott mindig úgy jelentem meg, 
mint asztalnál szolgáló inas, s csak később 
kezdtem magam úgy álmodni, mint ki az asz
talnál ülök, nem seprek, nem hozok vizet, 
pedig megjegyzem azt is, hogy tüstént a 
szolgaságbóli kiemelkedésem után bejárást 
nyertem egy úri házhoz, mint tanitó, egy
szersmind asztalához is ültem. Ebből az sül 
ki, hogy álmunkban lelkünk az azelőtti dol
gokkal foglalkozik, de nem csak a legköze- 
lebbiekkel, hanem sokszor olly távol levők
kel is , inellyeket már émetten elfeledtünk , 
s hihető ezért nem ismerünk rájok, midőn 
álmunkban megjelennek. Sőt az is bizonyos 
ebből, hogy álmunk ép olly rendben hozza 
elő elélt napjainkat s azokbani tetteinket, 
mellyben azok a valódi életben folytak.
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XVII.
Naptárbeli (Kalendáriom) időjövendölés.

A naptárbeli időjövendöléseken hason- 
lag annyira kap népünk, miszerint a legjobb 
naptárt sem igen veszi meg, ha nincs benne 
időjóslat.

Egyszer gonoszul kikapott az illy embe
reken valamelly kis városi könyvkötő. Neki 
ugyanis sok olly naptára lévén, mellyben nem 
volt időjóslat, teljességgel nem tuda azoknak 
keletet szerezni. Várjatok csak, mond ma
gában, mindgyárt csinálok én nektek időjósla
tot. Papirost veve e lő , és az évnek minden 
napjaira eleitől kezdve jóslatot ir t , s azt a 
könyvnyomtatóhoz küldi , hogy azokat illő 
helyeikre benyomtassa. Azonban a nyomta
tó úgy öszvezavarta a jóslatokat, hogy a 
nyáriakat télre, a tavasziakat őszre s össze
vissza nyomtatta be. Ezen ugyan eleinte 
megrémült a könyvkötő, de hasztalan volt 
rémülése , mert a babonás nép látván egy
felől a sok jövendölést, másfelöl a rendkí
vüli jövendölést, miszerint nyárra fagyat és 
jeget jó so l, úgy elkapták naptárait, hogy 
kézbe is alig jutottak. Ezután aztán aggód
tak, gyötrődtek a szörnyű jóslatokon, éhsé
get, döghalált s minden kigondolható veszé
lyeket várván fejőkre; sőt ollyan is volt, 
ki földeit nem vetette be, azon okbul, mert



a hó és jég  vetését el fogja pusztitni. így 
szerez az esztelen ember szántszándékkal 
bajt magának!

Azonban eljő a nyár, de a hó és jég  
hála istennek nem jöttek el. Már most azt 
lehetne várni, hogy látva a naptári jóslat 
csalfaságát, talán észre fognak térni, s 
máskor nem fognak rá olly sokat adni. O 
épen nem ! Ugyanis a hó és jég  közt volt 
egy helyre tiszta napfény is jósolva s ez 
történetesen talált. Ezen egy rábukkanás 
olly nagy tekintettel bírt elöltök, hogy 
azért az ezeret , mellyek nem találtak mind 
elfeledték, s a naptártjának és deréknek, 
jóslatait pedig mind tiszta igazaknak kiál
tották, s meghagyták a könyvkötőnek, hogy 
nekik azután is olly naptárt áruljon, mert 
aztán mind tőle vesznek.

Szegény bárgyúk, ha láttátok volna, mint 
nevetett most a könyvkötő újai közt, hogy 
igy meg tudott titeket játszani.

íme, mennyire benne van az emberben 
a jövendő tudásának vágya, s mindannyi
szor elfeledi, hogy a jövendő tudását az 
Isten magának tartotta meg.

Meg kell azonban az időjóslásról valla
nunk azt, hogy hosszas tapasztalás által 
csakugyan találtak fel az emberek bizonyos 
jeleket, mellyekből némi hihetőséggel hoz
závethetni a leendő időhöz, p. o. egyik év
szak mivoltáról a másik évszak mivoltára, 
egyik napról a másikra; ha a szamár r i,
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a so megereszkedik, esőt szoktunkjovendol- 
ni sat. de ezek is ritkán telnek be , csak a 
legközelebbi időre tartoznak; de hogy az 
év elején az egész évre s külön külön minden 
napjára meg lehetne mondani az idő
járást, azt bizony jó  barátim csupán a min
dentudó Isten teheti meg. Annyival kevésbé 
száz évre előre, mint azt az úgynevezett 
száz éves naptár teszi. Ennek mar felvéte
le is hamis. Az ugyanis azt veszi fel, hogy 
minden hetedik év egymáshoz tökéletesen 
egyenlő időjárású. E szerint a száz éves 
naptár csak annyi, mintha csak hét éves 
volna, mert minden hetedik évre azt mond
ja  , mit az azelőtti hetedikre mondott volt. 
Azt már sokan tapasztalhattuk , mennyire 
egyezik minden hetedik év. Mégis mennyi
re becsületben tartják ezen naptárt még 
előkelő emberek i s ! —  Azért legjobb fel
hagynunk a jövendő tudásának vágyával, s 
munkálódnunk csöndes lélekkel mindennap, 
erősen nagy jó t ne várjunk, rosztól ne fél
jünk s ezután bizzuk ügyünket a mi mennyei 
jó  atyánkra.

Azonban megjegyzem, hogy az időre 
való íigyelmezést, az okos gazdai elővigyá- 
zatokat a világért sem akarom fejetekből 
kiverni, mert az időre ligyelmezni s vagy a 
maga vagy a más tapasztalásai szerint ahoz 
hozzá-vetni, s dolgait a szerint intézni, el- 
mulhatlan kötelessége minden valamire va
ló gazdának, hanem csak azt mondom, hogy
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a naptári naponkénti időjóslaton nem kell 
kapni, mert az hasztalanság.

Legbecsületesebb illy jóslatokat lehet 
a Mezei naptárban találni, azért azt kell 
megszerezni.

XVIII.
Jósnok. ( Jövendölő asszonyok?)

Az elmúlt évben Székelyföldön két illy 
csodatevő jósnő találkozott, mindkettő le
ány , s mindkettő egy helytt és egy időben. 
Mondtak mindenféle jövendőt s még a más 
világra költözőiteknek is meg tudták mon
dani az állapotjokat. Ezért nagy sokaságot 
csőditettek magok körül.

Történik azonközben, hogy egy értel
mes úri ember előveszi az egyiket s jó l  le- 
pirongatja ámításáért, mire az érdeklett 
jósnő igy felel vissza egész hideg vérrel: 
,,készüljön uram, mert egy hét múlva meg 
fog halni.44 S az valóban meg is történt. — 
Bárcsak úgy ne járt volna, mint az álom
látó! —• Ekkor kaptak aztán igazi nagy hírre. 
Az egész vidéket bámulásukra zaklatták.

De előállott végre egy ügyes ember s 
egy próbával egész bűbájos tudományukat 
megsemmisítette. Ugyanis kéré a jósn őt, 
mondaná meg, minő állapottal van az ő anyja 
a más világon? A jósnő hosszason perorált 
róla s sok szépet és jót mondott az anya 
más világi állapotáról. —  Ezen kérdést töb
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ben tették volt már a jósnő elébe.— Azon
ban az ember csöndességet kér magának s 
igy szól: ,ime ezen leány elbeszélé az én 
anyám másvilági állapotját, pedig az én jó  
anyám még ezen a világon van Istennek há- 
lá.‘ Azonnal jövének többen , kik ismerték 
az embert g tudták, hogy anyja még élet
ben van , mert nem volt meszsze - helység
beli. E pontban aiászállt a jósnő tekintete. 
Azután még többször is fogták igy meg. 
Végre az igazgatóság hallgatást parancsolt 
nekik.

Ugyancsak Székelyföldön Csikszékben 
az előtt valamivel ismét támadott volt egy 
illy jósnő. —  Csodálatos, hogy többnyire 
nők .— Ez azt jövendőié , hogy egy év múl
va világ vége lesz. Ezért igen sok székely 
atyafi találkozott, ki mindenét kezdte el
adni, megenni és meginni, mivelhogy egy 
év múlva világ vége lesz. Illy káros követ
kezései is vágynak ezen kuruzslásoknak. 
Világ vége van annak, a ki meghal.

Egyébaránt azt állítják közönségesen, 
hogy a világ végét csak néma leány mond
hatja meg, ki ezen kötelessége végrehaj
tásáért megszólal.

Bár mennyire oktondiaknak kell ezen 
jóslókat tartanunk, de mégsem olly okton- 
diak, mint azok, kik rajok hallgatnak.

A  jövendő’ tudása a mindentudó kezében 
van, s nincs egy halandó is , kinek ő azt 
hatalmába adta volna. Jámbor indulatu ke
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resztény soha sem kivan olly dolgokat tud
ni , miknek tudása előle el van rejtve.

XIX.
K á r t y a v e t  és.

Ennek különféle módja és célja van. Vet
nek t.i. kártyával, babbal. —Erdélyben a ci
gánynők rostával —  s más bűbájos módon. 
Célja ezen megvetéseknek vagy valamelly jö 
vendőt megmondani, vagy valamelly elveszett 
jószágot megvetni.

Mennyiben lehessen embernek a jöven
dőt megvetni, arról fölteszem, hogy a nyá
jas olvasó az előbbi két cikk átnézése után 
tisztában van, tehát fölösleges volna róla 
többet szólni. Hogyan lehet pedig valamelly 
elveszett jószágot megvetni, arról igenis 
szólunk pár szót.

Erdélyben a múlt években igen nagy 
hírre kapott volt valamelly lóvető. Ez jutá
nyos árért megvetette majd minden ember* 
nek, ki hozzá folyamodott, elveszett lovát. 
A  megvetés igy ment véghez: Előbb kikér
dezte apróra a lónak ismertető jeleit s mi
kor veszett el. Kevés idő múlva bevitte őt 
valamelly sötét szobába(ha t. i. lovát meg- 
vethetőnek tartotta) s ott hoszas babonázás 
után lovát feltüntte; mit ha magáénak ismert, 
bizonyos helyen azután birtokába jutott. 
De vigyázni kellett ám, nehogy a másét 
mondja magáénak, mert akkor a manók 
adnak neki. így virágzott ő szép hírben és
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hántatlanul sokáig. A  legszebb lovak egy
más után vesztek a vidéken, miket jó  árért 
megvetegetett, s ez által mindannyiszor hirt 
■és pénzecskét szerzett magának.

Addig megy a korsó a vízre, míg egyszer 
nyaka szakad, azt mondja a példabeszéd. 
Megtörtént végre ezzel is, mit az illy mes
terek ritkán kerülhetnek el. Találkozott t. i. 
egy huszár katona, ki sejtvén a mi meste
rünk mivoltát, csakhamar tőrbe ejté őt illy 
módon:

Egy éjjel saját lovát mint tolvaj ajánlja 
neki megvétel végett, mit a mester igen ol
csón mégis vett. Bevezette azt valamelly ó 
szénakazalba rejtett ólba, mellynek ottlétét 
senki sem gyanitá. Reggel bíróval megy rá a 
huszár, s azonnal egész ördöngössége fel lön 
födözve. Okeme t. i. orgazda volt s a tolva
jokkal öszveköttetésben ált, kik bizonyos 
jutalomért készebbek voltak igy átadni a 
marhát, mint annak árulgatásával ügyöket 
veszedelmeztetni.

Sok illy megvetők vágynak, kivált nagy 
városokban, kik arany-s más elveszett drá
gaságokat megvetnek. Figyelmeztetjük te
hát ezúttal a tisztelt olvasót, miszerint az 
illyek egyről egyig orgazdák, mire nézve azo
kat csak nyakon kell csipni, s majd meg
kerül azután a portéka is a tolvaj is.

77



78

XX./ / / g e 3 e s.

Erről az a vélemény, miszerint vágynak 
„rósz szemű54 emberek, kik a gyermeket csu

pán ránézésökkelbetegségbe ejthetik. Azért, 
mihelyt valamelly gyermek künn vagy ide
gen helyt járás után hirtelen kis roszullé- 
telt érez, már kétség sincs a fe lö l, hogy 
meg ne volna igézve. Tehát mindgyárt, 
,,szenes vizet15 vetnek neki. Ezen szenes viz 
vetés bizonyos szavak kíséretében megy, 
miből illy töredéket hallottam: „kék  szem—  
fekete szem — ollyan tiszta legyen, mint a 
tiszta búza, még annál is tisztább, mint a 
tiszta arany41— Azután ezen szenes vizből 
iszik a gyerek, s mi még megmarad ,azt vagy 
fekete kutyára vagy az ajtó sarkára kell 
önteni.

Lehet-e a legélesb szemnek is akkora 
hatása, hogy az csupán ránézés által beteg
gé tehesse a gyermeket? azt valóban 
egy józanon gondolkodó ember sem hiheti. 
Mire nézve azt is a többi babonák közé kell 
számitanunk, annyival inkább kuruzsolt or 
voslása módját. S azt mondom, minthogy 
ezen hirtelen roszul-léte a gyereknek rend
szerint künjárás után esik meg, tehát oka 
bizonyosan kis hülés lesz , melly a gyerme
ket hamar meg szokta szállni. S minthogy 
azután le szokták fektetni, s szenes vízzel,



s igy langyos vízzel itatni: tehát ,igy átme- 
legülvén visszakerül egészsége. így fejlőd
hetett ki ezen orvoslási mód, mellyben a 
szén -  oltásnak is jótékony hatása van. Lám 
a belső forróságban szenvedő betegnek ita
lul nagy orvosok is olly vizet javasolnak, 
melly szénnel vagy pirított kenyérrel oltva , 
és igy nyerseségéből kienyhitve van. Tehát 
milly bánásmóddal a hűlést orvosoljuk, pró
báljuk meg az igézést is azzal orvosolni, én 
azt hiszem a következmény egyre fog ki
menni.—

Különben is van több olly babona a nép 
közt, mellyeknek természetes magyarázatot 
lehet adni, p, o. az erdélyi oláh ezt tartja, 
hogy midőn az ember éjjel iszik valamelly 
forrásból, előbb a vizet keresztbe fája meg, 
nehogy a manót a vízzel magába igya. Ez 
azt teszi igaz értelemben, hogy akórmikép 
csak fája meg, nehogy valami gazot igyék 
meg az ember. Továbbá nem csak az oláh , 
hanem közönségesen a magyar is azt tartja, 
hogy a szemhez nem jó  más ujjal nyúlni, 
mint a bal kéz gyűrűs ujjával. Igen, mert 
az rendszerint legtisztább, — Ismét, nem jó 
a szemetet, ha besetétedik, kivetni a házból. 
Igen, mert az ember valami hasznos dolgot 
vethet, ki vele , mit a sötétben nem látna 
meg. így burkolóztak babonás köntösbe sok 
közhasznú tapasztalások. —
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XXI.
K i n c s á s á s .

Midőn Sz. Györgynap éjszakája eljőne, 
kimennek az emberek a mezőre és kimen
nek mindenfelé meglesni a kincsnek kigyu- 
lását, mert azt mondják, hogy ekkor ki 
kell annak gyűlni.

És lesnek sok ideig és nem látják a ki- 
gyulást és nem találnak kincset sem, és 
mondják: hasztalan lestünk, jobb lett volna 
aludnunk az éjjel.

Es öszvetalálkoznak a lesők egymással 
s gondolják egymást kisértetnek} és futnak 
egymás előtt és futnak egymás után s nem 
hagyják a botot heverni.

Van pedig a szép magyar hazában egy 
város, mellynek neve M. V. Es a város nem 
a kicsinyek közül való. És a városnak van 
tanácsa a népnek véneiből, és van börtön
szolgája sárga sujtásos dolmánynyal ékesí
tett. Es a börtönszolga elmene a tanács
hoz és monda: adjanak nekem uraim egy 
ládát, egy fekete kakast és 200 pfrot mind 
tallérokban és kincset mutatok a város me
zejében. Es megadák neki azokat, mivel 
örűlének a mutatandó kincsnek. És kőidé
nek a tanácsból véneket, kik számbavennék 
a mutatandó kincset.

És vivé őket a szolga a mezőbe, s egy 
helyit letelepedőnek mindnyájan. És a szol



ga kuruzsolt nagy ideig, és végre monda: 
uraim, menjenek ama gödörbe, és onnan 
ki ne jöjjenek, mignem a kakast knkuri- 
kolni hallják, mert most leszen veszedelem 
s, aztán kegyelmetekről nem tudok felelni. 
Es elmenének a tanácsurak, és valának a 
gödörben. Es valának ottan csöndességben 
figyelvén a kakas kukurikolására Es a ka
kas nem kukurikol vala, és mondának egy
másnak: nem kukurikol a kakas. És ismét 
valának ottan nagy ideig és mégsem kuku- 
rikolt a kakas. Mondának pedig ismét egy
másnak: emeljük fel a mi fejünket és néz
zünk , ha valahogy meglátnék, mi okbul 
nem kukorikol a kakas. És föiemelék az ő 
fejőket és nézőnek és nem látának sem ka
kast , sem embert. És kimenvén a gödörbűi 
járnak vala széllyel és keresik vala az em
bert, mert igen ohajtának vele találkozni 
főképen a kakasért és a 200 pírért, de hasz
talan keresik vala. Es visszatérének az ő 
lakhelyökre igen igen szégyenkezvén és só
hajtozván, miért — hogy a szolga az ő ősz 
fejőket, mellyben a tanácsnak kellene lenni, 
úgy kijátszá és a 200 pfrért. És mindezek 
igy történtek vala.

Tréfa a mi tréfa, de a kincsásás épen 
nem boszorkányos dolog. A  földben igenis 
lehet és van elrejtett kincs. Eleink gya
korta lévén kénytelenek a honduló ellenség 
elől futni, pénzecskéjüket elásták valamelly 
ismeretes!) helyre, p. o. nagy fa, ház vagy
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egyéb épület közelébe olly célból, hogy ha 
netán visszatérhetnek, azt ismét feltalálják 
és kiássák. Azonban megtörténhetett, hogy 
a tulajdonos soha sem tért vissza s igy a 
kincs elásva maradt. Hanem a babonaság 
csupán a keresés módjában s azon vélemény
ben áll, hogy a kincs kigyul, s hogy épen 
Sz. Györgynapkor gyűl ki. Ez valóságos ba
bona.

Na, hisz ha az ember egy jó  halomka 
kincsre akadna, az bizony nem volna rósz, 
kivált ha azután jó l is tudná használni. A -  
zonban bizonyos kincshalom van minden 
embernek kezében és fejében. Ezt kell ki
ásnunk uraim! Józan megfontolással s isten
ben vetett bizalommal párosított szorgalmas 
munka mindig bizonyos kincshalomhoz ve
zet; de ki csak földben vagy kockán akar 
nagy pénzrakást találni, biz az ollyan em
bernek leghamarább felkopik az álla. —

XXII.
K i n c s  kuruzslás.

Ez leggyakorlottabb mesterség a babo
na világában, hihető vonszalmas tartalmáért. 
Bizonyos udvar keritetik krétával vagy szén
nel s azon udvar közepében éjjel merős- 
mezitlen holmi mondókák elszavaltatnak, az
tán hoz a „K ristóf41 pénzt. —

K. városában három fehérnép foglalko
zott ezen dologgal. Azonban a szomszéd
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valami lánczot dob által a ház elébe. An
nak csörrenésére úgy megretten a három 
fehérnép, hogy tébolyodva fut ki a házból s 
az utcán ide s tova úgy a mint voltak. 
Két fehérnép visszakapta később eszméletét, 
de az egyik soha sein.

T i fehér népek.^ kik a tébolyodottság 
gondtalan boldogságában kívántok része
sülni, folyamodjatok Kristófhoz pénzért.

Hasonló babona a pénzfiasitás is. Ugyan
csak K. nevű, de mégsem az előbb irt vá
rosban egy cigány azzal ajánlkozott, hogy 
ő minden húszasból és tallérból kettőt tud 
csinálni. Ezen igen kapott egy helybeli uzso
rás. s miután előtte pór húszassal csakugyan 
megcsinálta volna szemfényvesztés által, 
hogy két pár lett a párból, azonnal adott 
neki 500. pengő forintot olly végből, hogy 
azokat megfiasitván rövid időn vigye visz- 
sza. Még mai napig is mind várja az uzso
rás, hat. i. azóta el nem unta, de a cigány 
teljességgel nem mutatja magát a megfiasi- 
tott pénzzel.

Ugyancsak ezen városban valamelly ke
reskedőt vitt illy formán jégre egy cigány- 
né. Ez a szentkönyv levelei közé berakott 10, 
000—  tiz ezer — pengő forintot, mind ban
kókban, tudnivaló, hogy a kereskedő pénzé
ből. Azt a kereskedő szeme előtt begöngyölte 
valami kuruzsos papirosba. Spárgával körül
kötötte . s azután kissé kurusolván átadja a 
kereskedőnek azon rendeléssel, hogy t ii
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nap múlva bontsa k i , s akkor minden ban
kóból kettő lesz. Ezután fáradságát jó l meg
fizetvén távozott a cigányné.

Midőn az óhajtott 10. nap eltelt volna, 
kibontja a kereskedő a könyvet; de áh, az 
nem az ő szentkönyve, és levelei közt ban
kók helyett csak hitvány papír darabkák 
voltak. A kereskedő ekkor markába fxítt s 
hallgatott. Meg van írva: „a  melly mérték
kel mértek, azzal méretik nektek vissza/4

Csodadolgot beszélek uraim! En való
ban ismerek olly varázst, ki a pénzt meg 
tudja íiasitní. Ha 100. krt adunk neki, ő 
év múlva 105-öt ad vissza, s igy a 100. kr 
ötöt fiadzott egy évben. Ezen varázsnak ad
ják uraim pénzeiket íiasitás végett. Neve a 
varázsnak ,,'Takarék-pénztár.44 Itt Pesten a 
megyeháznál xan az ő főfészke.

De mondom uraim, hogy ki Kristóftól 
vagy a fiasitó cigányoktól vár pénzt, bi
zony bizony felkopik az álla. —

V é g s z ó .

Nem tehetem, de nem is kívánom a 
babonák teljes lajstromát adni, mert azok
nak száma légió. Gondolom, azokból, mellyek 
itt elő vágynak számlálva, okulhatott an
nyira a józan olvasó, hogy a többieket is 
megismerje és megvesse. Minden olly véle
mény vagy dolog, mellv a józan okossággal 
ellenkezik, babona. A  babonaság ellenke
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zik az igaz kereszténységgel, az emberi mél
tósággal , s ollykor szivnyugalmunkat, bol
dogságunkat képes feldúlni. Tehát még egy
szer hozom emlékezetbe a bölcs szavait: „k i 
a babonáknak hiszen, az az istenben nem 
bízik s igy nem jó  keresztény, nem jó  em- 
ber.4í

Midőn engem valamelly kisértetes kö
rülmény kezd rettenteni, csak igy erősítem 
magam: minden babona vagy csalás vagy 
csalatás. Semmi sem tehet nekünk kárt a 
földön, hanem csak rósz ember vagy rósz 
állat vagy más természeti dolgok. Midőn 
ezeket elmondom magamban, de tántorithat- 
lan hittel mondom e l , lelkembe azonnal erő 
száll, szemem tisztán kezd látni s a kisértet 
azonnal eloszlik, nem félek többé. Becsü
letes embernek nem is kell félni soha.

Tégy te is ugy nyájas olvasó, s hason
ló hasznát fogod venni. —
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IS ml cli G u s z t á v
buda-pesti könyvárus és kiadónál kaphatók 
még többek közt a következő olcsó népszerű 

könyvek:

NÉPSZERŰ KÍMTÍR,
kiadja az iparegyesület.

Első fűzet:
S Z E R E N C S E ’ Ú T J A ,

vagy
É L E T B Ö L C S E S É G .

Franklin’ nyomán a nép’ számára 
kidolgozta

F. F a r k a s  F e r e n c  z.
Pest, 1844. 16-rét, 40 lap, velinen, csinos 

borítékba fűzve, ára 3 kr. peng.

DALFÜZÉRKE
válogatott népszerű dolgokból fűzve

Kecskeméthy Csapó Dániel
által.

Pest és Buda, 1844—45, 16-rét. 3 füzet. 
Ára egyegy füzetnek 10 kr. peng.
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m a g y a r o k ; t ö r t é n e t e
ké r dé s e k -  és f e l e l e t e k be n  

az ifjúság’ számára 
írta

Stancsics Mihál.
Pest, 1844. 8rét. 3dik javított kiadás. Ára 

csinos borítékba fűzve, 16 kr. peng.

MAGYARORSZÁGI
MÉRGES N Ö V É N Y E K ,

alsóbb osztályú, 
kivált népiskolák’ számára

irta
Kulinyi Ágoston.

Budán , 1842. 8rét linóm velinen, 30 tábla 
színezett ábrákkal. Ára fűzve 1 ft 36 kr. peng.

A’ HIDEG VÍZGYÓGYTAA
elméletileg s gyakorlatilag 

egész kiterjedésben.
Prieszniczi elvek szerint a legújabb eredeti 
5-dik kiadás után s tulajdon nézeteivel közli

Virágh József.
Pest, 1843. 8-rét. velin, csinos borítékba 

fűzve, óra 48 kr. peng.
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