
zsef, a nagy bibliográfus szerint csaknem valamennyi lappal és folyóirat
tal kapcsolatban állott. Olmützi verseit A pacsirta kalitkában-t persze
most Be tudta kiadatni, hasonlóan angolból, franciából fordított kézira
tait sem. 1861-ben állást kapott a pesti reálgimnáziumban. Földrajzot és
német nyelvet tanított. Politikai nézetei azonban szemet szúrtak a hely
tartótanácsnak és pár hónap múlva innen is kitették az egykori rabot.
Barsi ekkor kijelentette, hogy elfogadja Deák Ferenc kiegyezési elveit,
majd azt is megigérte, hogy nem ír többé politikai cikkeket, s teljesen a tu
dományosságnak szenteli további életét. így történt, hogy 1867. májusában
Gorova István miniszter a megalakuló Statisztikai Hivatal tudományos
tisztviselőjének neveztette ki. Munkásságáért három év múltán a Tudo
mányos Akadémia levelező tagjává választották. Élete végén megvakult
és így halt meg 1893. március 18-án.

Úgy érezzük, a mai nemzedék is méltán maga elé idézheti Barsi Jó
zsef alakját. Egyike volt azoknak, akik példamutatóan össze tudták kap
csolni katolikus hitüket a magyar nép jólétét emelő társadalmi haladás
elősegítésével.

mODALOM: Szinyei József: Magyar irók élete és munkássága. 1891. l. kötet. Gli-lia.
hasáb. vargha Gyula: Barsi József emlékezete. Budapest. 189'1. Fökly János: Világostró&
Josephstadtig, 1849-18!Mi. Bp. 1939. 323. oldal. Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé.
18~18!Mi. Bp. ~4. oldal. Hfrlapok: Kossuth Hfrlapja. 1848. okt. 18, okt. 28, nov. 18, nov.
25, dec. 3. szám; Március Tizenötödike, Jövő, Pester zeftung, Ungarn 1114ll-as számai; V.
"árnapi Újság 1857-1860. évfolyamai.

•

E GYÖNYÖRŰ VASARNAPON

E gyönyörű arany vasárnapon,
ahogy az ünnep csendjét hallgatom,
szeretném, ha odakinn kocsi várna
s a két vad ló prüszkölne rugkapálva.
Rokonomhoz mennék egy kis városba
s a dombok oldala kéken csillogna.
A nap úgy izzana, mint a parázs,
az lenne a csodás kirándulás.
Robogna a kocsi, távol hegyek
füstölnének, mint mikor integet
kendővel valaki s a réten lepke
könnyű, vitorlázó szárnya lebegne,
szivem kitárulna s ahogya vidéket
nézném, azt mondanám: "Mily szép az élet!"
Atrobognék több falun és tanyán
s megérkeznék két órás út után.
Unokatestvérem elém sietne.
"No, csakhogy eljöttél," - szólna neuetve» \
S uzsonna előtt megnézném a kertet,
melyben madarak s mé,hek énekelnek.
S dícsérném a rózsákat s mérhetetlen
fényesség ujjongana a szivemben.
Mert vannak tiszta örömök, csodák,
mikor szivünket mámor járja át,
mikor a lélek felemelkedik
és izleli a szépség ízeit.
Most is ily örömről álmodozom
e gyönyörű, arany vasárnapon.

Ölbey Irén
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