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Szőnyi Pál. 

Igy hívják azt az inzsellért, a ki Magyar
ország- II. Tiszáját regulirozta. Hogy miként, azt 
mutatja Tisza legújabb kiáradása, mely miatt az 
országgyűlés szekere szerencsésen meg is fenek
lett. Eszejárásának prókátori kanyarodásait kiegye
nesíteni, politikájának iszapos fenekét megtisztítani, 
ámbicziójának örvényeit veszélytelenné tenni: nem 
sikerült Szőnyi bácsinak. Hogy a pedagógiából a 
demagógiához csak két betűnyi távolság van, azt 
a két iára végződő szó mindig és Schwarcz Gyula 
nem ritkán mutogatta. Tisza Kálmánnak azonban 
(legyünk igazságosak!) egyikhez sincs köze; az 
egyikhez az alaposság, a másikhoz az emelkedett
ség hiányzik belőle. Szőnyi pedig, a pedagog, 
egész napijárásokra van a demagógiától. A kiket, 
mint apró népet ő vezet, azoknak vére legalább 
is a kékbe játszik, ha netán nem tiszta kék. 
Mind előkelő csemete, s innen van, hogy nem az 
ő hibája , ha a leghíresebb köztük Tisza Kálmán. 
0 vitte legtöbbre. Ez azonban nem Szőnyi peda
gógiája mellett, hanem inkább Magyarország összes 
többi iskolái e l l e n bizonyít. 

Egyébaránt Szőnyi bácsi tiltakozik, hogy a miről 
Tisza Kálmán híressé l e t t , azt nem tőle tanulta; 
a mit tőle tanult , azt elfelejtette, s voltakópen 
arról lett híressé, a mit nem tanult, a mit nem 
tud. Igy többek között nem tud magán uralkodni 
csak másokon ; nem tud indulatának parancsolni, 
noha alig tud egyebet, mint csak parancsolni; 
nem tud továbbá hallgatni, noha beszélni sem tud 
igazán, legalább nem akkor, a mikor kellene s 
nem azt, a mit kellene; nem tud vissza nézni a 
múltba, s nem tud előre tekinteni a jövőbe, mert 
folyton alkuszik a jelennel; nem tudja mit akar, 
noha cselekedeteinek egyetlen motívuma a „sic 
volo. 

Ugyan hát mit tud mégis? 
Hát — egyebet nem tud. 
A többit, a mit Szőnyi bácsi beléje édesge

te t t , elfelejtette azon egyszerű oknál fogva, mert 
atyai örökségképen pecsovicsnak neveltetett, de pe-1 

csovics nem mer, liberális pedig nem tud lenni. 
Szőnyi bácsi állítja, hogy mindig kissé nehéz 

feje volt hajdani növendékének; ez oly formán mó

dosult , hogy mostanság csak néha nehéz kissé a 
feje. 

De hogy Szőnyi bácsiról szóljunk befejezőleg: 
ő irta meg az „Alaktant." 

Ha s z e r z e n i tudta volna, tán különbet mu
tatna hajdani növendéke. 

Az „Alaktannal" mennyiben függ össze az 
alakoskodás ? — azt a legújabb parlamentáris ülés
szak siralmas farsangjában megmutatta Szőnyi 
bácsi nevelése. Az „időpontot" és „módozatokat" 
azonban professor Madarász iskolájában tanulta s 
amint látjuk: fényes eredmény nyel. 

í j . j r . 

Pad alatti distichonok. 
Ghiczy . 

Széked a honnan szólsz: az a vadbuta Ezsau széke. 
Hangod a melyen szólsz : Jákob arany szava az. 

Jókai . 

Hosszú bajuszától a loyolaitás lecseperge : 
Bal szeme Trézsinek int, Erzsire jobbja kacsint. 

Szabályzat 
a dunai rakpart építésének ideje alatt közlekedő 

hajók számára. 

1. §. A hajókázás a Duna széltében és hosszában 
mindenütt meg van engedve, a viz szinét kivéve. 

2. §. A hajókázás iránya semmikép sincsen korlá-
látolva, csak viz iránt és viz ellen, valamint minden más 
irányban tilos a hajókat kormányozni. 

3 . §. A kikötésre nézve csak azon egy kikötés tarta-
tik fön, hogy az mindig legalább 50 ölnyi távolságban 
történjék a parttól. 

4. §. A terhes hajók, ha üresek, szintén csak a 
fönnebbi szabályok alá esnek, hasonlókép a nem terhesek 
is, mihelyt nem üresek. 

5. §. A hajók eddigi menetrendében semmiféle vál
tozásnak nem szabad történnie. 

6. §. A fönebbi rendelet ellen vétő kapitányok szi
gorúan felelősségre fognak vonatni. 



Döry János beszédéből. 
— A képviselőházban. — 

A jobboldali felfuvalkodottságról eszembe 
jut Phaedrus meséje a békáról, mely akkora akart 
lenni mint az ökör és mit é r te i? -Rupta jacuit rana 
c o r a n i bove ," azonképen p u k a d v a fog f e k ü d n i 
a j o b b o l d a l i b é k a e l ő t t e m . . . . " 

Ce vendredi. 

Dearest Krrricsi, 
Á dire vrai, nem kerres-

tem alkalmát írrni. Fölcsaptam 
önzetlen hazafinak és néhány 
Mózesnek kölcsönadtam nevemet. 
A fdiszterrek még mindig kap
nák ősi nevünkön. A legújabb 

1 vállalásoknál mindig á legrré-
gibb neveket fogod találni 
Grründolunk, hogy csák ugy 
rropog, és á nagy pausa után 
á bárró ismét zsidóvá lesz és á 
zsidó hárróvá. Niki gróf terr-
mészetesen en est des touts. Á 
minap áz örreg Spitzbauch 
kérrdezte tőle: „Eh bien Herr 

Gráf, ivann icerden Se schon sein Barun?u 

Ez á mot szerrencsésen illustrrálljá á helyzetet. 
Be, je m'en fiche pas ma1 — kicsit árránzsirroztám 
magámat és á faggatózó hitelezőket con brio kilöktem 
áz ajtón. Az emberrnek, mikorr pénze ván, sokkal na
gyobb á bátorrságá is. 

Hanem á mi kis cásinónkbán, U „boys-club"-bán 
(tudod, wir Madel unter uns) nagyon skándalizálód-
dunk áz uj szédelgéseken. Az örreg Spitzbauchnak 
mondtam, hogy áz utczásárrkokon nem sokárrá fo
gunk olvasni ily affichet: 

F fyelynek begründolása 

szorosan tiltatik. 

Nem rrosz, by syndicat! 
A vén Bináldo Gründaldini erre elnevette ma

gát és megelégedéssel forr gáttá meg árrány binokliját 
á levegőben. 

Tante Passíflorra trrostlos. Le révérend pere 
Chabrun nem hirrdeti többé áz alázatosságot ábbán 
á kis salonbán, melyben á tante kápolnája ván^ vagy 
ábbán á kis kápolnában, melyben á sálon ván. A jeles 
férrfiú márr elzárrándokolt Rómába és vitt ?. szent 
átyá rrészérre épületes olvasmányt, egy egész f i l l é r r -
t á r r t . Óhajtom, hogy á trés révérend p e r e Chab-
runböl : útközben ne legyen trés irréverend i m p a i r 
Kozmian. 

Pas mai, auf klingelbeutel és roulette! 
II abbate anche part i to! Az á vén orroszlán, há 

megrrázzá fehérr sörrényét, még mindig effectvoll és 
ők mind: les comtesses Emeriga, Barbariga, et Sárga
riga en rafollent. S mikorr játszik, csupa láng és 
errö, szinte dühös, hogy ázt ne mondjam — zongor-
rázend. De á coquelucheben legtöbbet leistol á triás 
Rremplotábrrényi, de különösen áz á nationalgeiger. 
Már ez valóságos delírium treményi! Magyaré con-
sommé ! Mikorr á minap Bécsben hegedült, sohasem 
greifolt c i s, mindig t r a n s ! 

Famous, by Kikeriki! 

Ce cher Guido ismét megnyitja terrmeit á democra-
pulenek. Ezek á demagögös internaczionalisták petrolőr-
jöngnek egy kis grrófné vagy herrczegué után, há ez ki
csit falsch énekel nekik vagy Idavirtuozitását rrágyogtátjá. 
És ázok á zsidó asszonykák, kik hét és kilenczágu korro-
návál csak fausse-couche folytán nem jöttek á világrrá: 
lelkesedve áldoznák á jótékonyság óltárrán, midőn kilátá
suk ván verrsenyezni toiletteben és grácziábán á bonue 
compagnie hölgyeivel. És, Krricsi dear, elles sont fiére-
ment rigolo, ezek á kadelburgerliche Herrzigbergernék. 

Saprella, mint á Delmelltü, Delejmenü vágy minek 
hívják szokta mondani — saprella, ficht e noch eiumal ! 
márr megint adósságba kell keverrednem, csupa sporrtból, 
hogy á férrjek feleségeivel ismét gyákrrábbán érrintkezhes-
sem. Magárról áz előádásrról irrok — c'est chose en-
tendue. 

Áproposner, sport! Ez egyszeri" szakrisch nagy 
schneidom ván á fogádásrrá. Ki lesz á „gyepmesterr ?" 
Ce cher Ivanhoe! A legtökéletesebb lovag és lovárr und 
so g y a l o g ! De miérrt nem gnündol ? 

Szegény Flicsirre is rrájárr á rrud. Á színház czi-
czájá, weisst ? — á Flórrá tetemesen raegkárrmoltá. S 
most szegény Flicsi: fele be, f e l e k i . 

De márrádjon válámi jövőrre is. Pá, old fellow ! 
Your 

JA ONOCLES, 

A. (véletlenül B. lábára hág.) Bocsánat! 
B. Uram, ön szamár. 
A. E parlamentáris modort kikérem magamnak. 



Ö u b i r á l a t . 
A nemsokára színre kerü

lendő „ P a r b aja-ban v>>n egy 
passzus , mely körülbelül igy 
hangzik : A mai fiatalság, miu
tán kidorbézolta, kijukkolta, ki-
lumpozta, kibetyározta s kiéjje-
lezte magát s erőtlenné vált a 
csóktól, pezsgőtől és likőrtől : 
lesz müvészszé, iróvá, szín
igazgatóvá stb. 

Az illető szerepből a nem
zeti szinház hatósága a „szín
igazgatót" vastagon kihúzta ; 

azért-e, mert mindenkit sérthetni vélnek ott, kivéve az 
igazgatót, avagy azért-e, mert ugy vélik, hogy a d o-
l o g c s a k i s a sz inigazga tóra t al á l, s igy 
a többire nem sértő : Porci Lupusra bízzuk eldönteni. 

A „Jó h a z a f i a k " első elóadá akor. 
— Hallotta maga az anonymua Toldj Pista. — 

Kritikus A. Ugyan brátom, mit gdolsz erről a 
drbról? Te írsz róla ? 

Kritikus B. Nem én, mit irjak róla, ha nem tu
dom, ki irta ! 

Kricsi gróf. Ugyan te Flicsi, miérrt polemizálsz 
te annyit á te színésznőiddel áz újságokban. ? 

Flicsi báró. Barátom, különben nem tudok a dra
maturgomnak dolgot adni. 

* 
Színházi csodabogár. 

— A „Testvérből." — 

Tegnap kivételesen érdekes színházi esténk vala 
B i g ni o Lajos a bécsi nagyopera mütagjáncűc első 
vendégféllépése „Ernani" operában, melyben Carlos 
király szerepét énekelte nagyszámú élvezetszomjas kö
zönség előtt, mely ugy tolongott oda, mint a sivatagon 
utazók az üdítő forráshoz. De élvezett is a közönség 
hisz B i g nio pompás, érczes, kiművelt hangja, mes
teri éneke valóban üdítő hatású volt a közönségre, 
mely ilyest már rég azóta hallott, hogy Bignio meg
vált a nemz. színháztól. Ami a többi közreműködőket 
illeti, azok egyáltalán nem voltak a művész vendég 
mellé valók hisz Emánit Hajós kiáltotta esnem 
Ellinger énekelte G o mezt B o d o r f y, és El
virát Kocsis rontották. Furcsa mert eddig az 
elsőt Köszeghy szokta előadni Elvirát, pedig 
Báláz sné énekelhette volna már csak a vendég 
iránti tiszteletből is. Figyelem, tapintat elriasztottak 
titeket is a honi Thalia csarnokaiból ? 

A Karácsonyi drámajutalom. 

Szigligety Ede, (mint az akadémia előadója) : Te
kintetes Akadémia! Mindenek fölött hálás kö&zönetet 
mondok azért, hogy bírálónak, még inkább, hogy előadó
nak kineveztettem. Már néhány év óta kapaszkodnak né
melyek mellettem az akadémiai aranyakért. Az idén egy 
tejfeles szája el is vitte előlem a Teleki-jutalmat. No hi
szen közbe csördítek majd én ezeknek a süvölvényeknek, 
hogy a legbátrabbjának is elmegy egy pár esztendőre az 
irni való kedve, s igy ezentúl néhány évig ismét nem fog
nak háborgatni 100 aranyos jussomban. 

Tehát örömmel jelenthetem a tekintetes Akadémiá
nak, hogy a beérkezett drámák közt egyet sem találtam, 
amelyéit én nem száz aranyat, de száz fakrajezárt adnék, 
íme, az egyiknek a czime „A T r ó n k e r e s ö". Pred-
zlava egy önfeledt perczeért végnélkül siránkozik a klas
tromban s fia Borich hiszi, hogy joga van; a tragikum 
azon fordul meg, hogy valahányszor Predzlava meg akarja 
neki mondani, hogy nincs joga, mindig valaki közbe jön, 
s igy tart az egész végig, mig végre is megtudja Borich, 
hogy nem volt joga. Igy, ha történetesen a darabnak nem 
volna több személye mint Borich és Predzlava, és soha 
senki közbe nem jöbetne, akkor Borich hamarabb meg
tudná, hogy nincs joga, és az egész tragikum semmivé 
lenne. Ennyi bát az értéke is. 

Egy másik pályázó darab czime „A f é n y á r n y a i . " 
No már a ki otromba Shakespear-utánzásában annyira 
megy, hogy czimnek is ily ízetlen és értelmetlen m e t a 
f o r á t használ, az menjen krumplit kapálni vagy zabot 
hegyezni, s tudvalevőleg mind e két növény nem a par-
nasszuson terem. A babérhoz, melyet ott kaszálnak, az 
ilyen sz—erzö jussot ne tartson. 

Egy harmadik darab czime „Az u d v a r i b o 
l o n d " , de jobb volna czimnek „futó bolond." Kérem, az 
egész egy ellopott átöltözés, inkognito; és az emberek 
lótnak-fuinak benne a királyi udvaron, mintha őr és strá
zsa, királyi kíséret és ajtónálló a világon sem volna. 

Egy negyedik darab czime „ R o m e o é s J ú l i a . " 
Már hiszen tisztelet becsület, a fiatalságtól sok mindenféle 
kitelik, de hogy egy fiatal ember s egy fiatal lány egy
szeri látásra rögtön ugy egymásba bomoljanak, hogy más
nap mindjárt titkon lakodalmat is csapjanak, azt hitesse 
el az a vaksi poéta mással, ne én velem és az akadémiával. 

És ugy megy ez tovább ; egy darabot sem találtam, 
a melyen tisztességes czéhbeli ember *keze nyomát felis
mertem volna. Aztán azok a merész metaforák, mint p. o. 
„márványkeble meglágyul," vagy „arcza rózsái elhervad
tak", vagy „eperajka, hóválla és hollóhaja" stb. És végre 
az ilyen magyarság (a „Strike" czimü pályadarabban) 
„az á r a k n a p o n k é n t h á g n a k , " mintha valami jó
féle ménlovak lennének! Szóval: kérem az akadémiát, ki 
ne adja a dijat, jó lesz az esztendőre énnekem. 



Baloldali pártértekezletek Pesten. 
I. A belvárosban. 

Iránytalan Dániel próféta. Uraim! Köztudomásom 
szerint pártunknak még nincs jelöltje a belvárosban. Azért 
kérettem tehát ide a belváros választóinak szinejavát, hogy 
azon férfiú ellenében, ki noha elég tisztességes ember, de 
azért honáruló : oly kanditátust állitsunk föl, ki épen a 
belvárosban bir számtalan hivekkel. Az elfojtott ellenzéki 
meggyőződés szabadon fog nyilatkozni a magyar főváros 
legkebelében. Az utóbbi választási időszakban ha Ujházy 

körül már egyen seregeltek, most miért ne hemzsegne 
kettő, midőn ezt kiáltjuk : éljen Kossuth ! ? 

Horrn, Gundulum, nem külene comprromittirrolni 
Kosótot azal hudj megbök. 

Jókai. Ne orgonálj Edus ; ha Kossuthnak meg nem 
ártott az, hogy Vajda Jankó buktatta meg — Deák Fe-
rencz sem derogálhat neki. 

Horrn. Igoz, te de Siglesrrul uem vagy jó beszellni. 

IIJ1A Terézvárosban. 

C8ernátoni. Örültetik részemről uraim, hogy a Te
rézváros ellenzéki férfiai üdvözöltethetnek általam önökben. 
Állíttatik a túloldalról is fel jelölt, hogy Jókai barátunk 
ellen, ki birja bizalmát oly kerületnek, mely már annak 
idején is sejtve meg, hogy Svarcz Gyula által a baltól el
pártoltatván a keletindiai kereskedelmi ut nyomán, benne 

nem lelte az igazi férfiút föl, mert nem eléggé valószintit
len volt az, amit igért, mint a mivel, bizalmát Jókai ba
rátomba vetve, biztatta őket, próbálkozzék a pénzen szer
zett szavazatok veszettebes malasztjával meg, származtatván 
Jókait az önök buzgalmába be. 

Mind. Éljen Jókai! 



III. A Józsefvárosban. 

Jókai. Komoly perczeknek nézünk eléje. Ha a ion 
egén borul a láthatár: hü fiai együvé állanak, hogy tegye
nek. Tegyünk ! Megteszszük tehát magunkat a Józsefváros 
baloldali pártértekezletének. Legyenek üdvözölve hát, de
rék józsefvárosiak ! A név, melyet e városrész visel, inté
sével felénk fordul, mintegy mondván: a király is József, 

Mazzini is József. Ez, amint egyrészről kifejezi dynasticus 
érzelmeinket Kossuth iránt s hazafias ragaszkodásunkat a 
magát Budára száműzött királyi családhoz: ép oly világo
sanjelöli meg azon programmot, mit e városrésznek szánt 
képviselő, Csernátoni X^vw barátom, váltig fog h?ngoz-
tatni. 

IV. A Ferenczvárosban< 

Simonyi Ernő. Nagy megelígedísemre szolgál, hogy 
e városrísz választó polgárait sikerűt egyivé terelnem, 
hogy á kizel választási mozgalmak álát alást foglálhásuuk. 
Noha nincsen mit tártánuuk, de ázírt áz erdeg nem alszik, 
ís á Díákpárt felkelbet válámelik náp, hogy megnehezítse 
diádálmunkát. Há ázt mondanám, hogy á t a v a s z i szelő 
s t e i g e r o l j á remínyeinket egy minoritási többsígre 

nízve, rosz viczet mondaník ugyan, de ohájtásinkát fejez
tem volná ki áltála. Hogy Vidátsunk mily nagy házáfi, 
kitíntette áz áltál is, hogy á honvíd menház telkit jó 
drágán sózta á kormány nyáká kezí. (Éljen !) Ázál gya-
uusítják ítet, hogy petrolőröket nevel munkásaiban. 2 ki 
ezt alítja, áz g á z-ember. (Derültség.) Válvetve míked-
jink tehát Vidáts melet. 



V. A Lipótvárosban. 

Vídats János. A Lipótváros nem maradhat özvegyen 
akkor, midőn a többi városrésznek is kijutott a szerencse, 
hogy Pestnek minden rangú és legkülönbözőbb foglalko
zású ellenzéki férfiai Kosssuttth Llllajosss neve köré sora
koztak. Üdvözlöm önöket urak, és köszönöm, hogy szívökre 
vették e városrész siralmas sorsát, mely azon veszélynek 
van kitéve, hogy Wahrmannt ismét ellenjelölt nélkül 
volna kény tetve az országgyűlésbe küldeni. Nincs kifogá
som személye ellen. De mit tartsunk mi lipótvárosi ellen

zékiek oly férfiúról, ki állását sem concessiók kinyeréseié, 
sem nagyobb szabású bank- vagy vasúti üzletekre föl nem 
használta, mig a tiprott ellenzék férfiai közül — csak Vá-
radynkra utalok (Éljen) — elegen akadtak, kik a haza 
boldogulását czélzó meggazdagodásukra nézve nem irtóz
tak e sanyarú kormányhoz, engedmények elnyerése iránt, 
büszkeségük megalázásával folyamodni. Ez nem maradhat 
igy! Legyünk ügyevédjei a jogfosztott város e részének 
is. Éljen Horn ! 

VIfi Az Erzsébetvárosban. 

Horrn Edos. Midttn olan várrusrrasz élenzeki jele
sébe meghívok üuüket, a mi még nem î  existirrozza: ez 
azeit törrtenik, hudj a uetalántántán megalepitetandú err-
zsebetvárrusi moneczipál vaid tokorrek-penztárr enged
ményesei legyek olanok, akik nem torrtozzák az opposi-
tionhoz. Orraim ! Nem okorrom Jokkái Mórrecz borrátom-
nak prraejudizálui midün Errzebet-várrusrreszt emlegetem. 
Hiszen emlegeti ü is sok olan dolgot, a mi nem exis-
tirozza, mégis hiszönk neki párrt disciplinbul. Mierrt nem 
lehetne hát megszervirozni, okorrom mondoni megorrgo-
nizálni ed olan várrusrreszt, a mi csak lesz, ha megvan 

huzzá a szökséges oppositionpárt ? Hiszen a grráf Szeczini 
mimdta, hudj az egész Maidarrorrszág is csak lesz. s mégis 
van bene ed olan naid elenzek, hóid a tübseget adjon mi-
norrizálhat. Ebül az okábul constituirozzuk hát enge-
münket, okorrom mondani minket errzebetvárrusi élen-
zeknek. Jelült a borrátouk Simunyi és már benyójtottuk a 
concession kerrvent ed terrez errzebetvárrosi öszpontosi-
tot bonk a választásokrra szökséges szagosztállyal. (He
lyeslés.) 

Jegyzete: CsÓVÚlszky Lajos 
a pesti ellenzéki pártértekezletek jegyzői. 



A SPIRÍTISUSROL. 

Egy kitűnő pesti spiritista médiumtól. — 

A spiritismus a spirituson alapul. Spiritus magya
rul annyi mint szesz. A szesz szesze = léi, mely azonos a 
lélekkel. Ezért a spiritismus leginkább lélekidézéssel szokott 
foglalkozni, melyet rövidebben lélekzésnek lehetne ne
vezni. 

A spiritismushoz sok spiritus azaz szesz, de sok 
eszély is kell. A szesz és eszély által szeszély származik, 
mely annál föntosabb, minél szeszélyesebbek szoktak lenni 
a lelkek. 

A kiben legtöbb a spiritus. az leginkább van képe
sítve a lelkekkel közlekedni és azok nyilatkozatait nem
csak fölfogni, de tolmácsolni is. Ilyen egyén neve: 
médium. 

A médium kellékei ezek: hosszú fül, hogy a kissé 
távoleső túlvilág szózatait meghallja ; vasnál vasahb hom
lok, hogy a pokol tüze meg ne pirithassa; nagy száj, 
hogy a nagy szavakat kényelmesen kibocsáthassa ; bő to
rok, hogy a szükséges spiritisticus italokat bőségesen ma
gába fogadhassa. 

A médium közbenjárása folytán a lelkek vagyis szel
lemek következő miveleteket visznek véghez : 

l ) a h i v ő k e t meggyőzik arról, hogy szellemek 
csakugyan léteznek; 

2) a hitetleneket megtérítik azon hitre, hogy szelle
mek ugyan nem léteznek, ellenben lelkek nincsenek ; 

3) az elmúlt eseményeket a legnagyobb biztosság
gal előre megjövendölik, de a jövendőbeliekre nézve a leg
gyöngédebb discretiót tudják megtartani ; 

4) mint elköltözött nagy szellemek nagy kérdésekre 
nagy feleleteket adnak, vonatkozzanak bár e kérdésekre a viz 
nedvességére, a föld kerekségére, I. Napóleon halálára, a 
pesti lóvonatu vaspálya minap kifizetett 29 frtos dividen-
dáira, a lánczhidvám szabályzatára, vagy bármely más 
kérdésre azok közöl, meiyek az összes emberiség szellemi 
és anyagi érdekeit mozgatják; 

5) különös kívánatra kopogtatnak is. A kopogtatás, 
mely mint tudjuk, oly rendkívüli technikai uehézségekkel 
jár, hogy élő embernek még sohasem sikerült e művészet
ben bármi csekély mérvű jártasságot szerezni, leginkább 
képes mindenkit meggyőzni a szellemek lételéről. Kopog
tatnak pedig a szellemek a médium meggörbített középső 
ujjáva, vagy annak csizmasarkával, mire csak a spi
ritisticus befolyás képesiti az embert; 

6) asztalt, széket mozgatnak, mire természetesen 
igen hatalmas szellemi erő szükséges, sőt a legnehezebb 
asztalt, kanapét, almáriomot meg is tánczoltatják, a ma
gyar szellemek csárdást, a németek keringőt, a francziák 
kankánt járatván velők, csakhogy e tekintélyesebb bútor
darabok mint komoly természetű és phlegmaticus véral
katú bútorok ily tánczra kizárólag akkor indittatják ma
gukat, ha senki sincs jelen. 

íme, ezek a spiritismus főmiveletei, melyekről balga 
önhittség azt meri állítani, hogy egyik felök oktatlanság, 
másik felök szédelgés, harmadik felök ámitás. 

Mily butaság lehet az, melyből ily alaptalan vádak 
folynak, holott az egész spiritismus csak a legtermészete
sebb és legtörvényszerübb tüneményekkel foglalkozik! 
Vagy tán lehet-é természetesb dolog annál, ami a termé
szeten kivül esvén, semmi természetellenes befolyásoknak 
alá nincs vetve ? És lehet-é törvényszerűbb annál, ami 
minden kivételtől ment, mert törvénykönyve m<?g nincs 
irva ? 

Csak az kételkedhetik ebben, a kiben teljesen hiány
zik a spiritismus spiritusa. Spiruljon ! 

A pesti gázkérdés. 
A pesti gáz-társulatnak kötelessége-e a sötétben 

gázolni, vagy a pesti közönségé? 
Felelet? 

lég egy padalatti vers. 
Lázár Ádám. 

Ádám volt az e l s ő ember a szent biblia szerint. 
Lázár meg az u t o l s ó lesz — mert a g y o n beszéli 

m i n d ! 

J P i - o demo. 
A „Hon" vegyes apróságirója a „Reform" képes mellék-

lapjáról szólva, a „Borsszem Jankóra" czéloz. De mikor nem min
den lap áhitozik a „Hon" sorsára, hogy az „Üstökös"-nek 
legyen képtelen melléklapja. Allons mon bon, mondja le Delejtű. 

B. J. 

A szerkesztőpostája. 
, MAGYAR WAGNER-EGYLET.41 MÁR egyszer elhegedültük. Ujabb 

kapóra várunk. — DEBREEZEN, F. Nem emlékezünk Fülöpre. Vagy 
ön a Nagy Sándor apja ? Bucephalusra — e gordiusi csomót KI 
nem tudjuk bonyolítani. Vágja ketté ! A küldemény egyébkint 
inkább goromba, mint elmés. —• Justus. Tenax is - de mikor 
ez nem elég az üdvösségre ! — „ADD MEG MAGAD!" Még sem 
az, amit vártnnk. - „ESTÁN DALAIBÓL." Halvány utánza+a a hal
hatatlan pengetéseinek. — JOBBOLDALI PICTOR Nagyon ROSZ ne
vén venné a balololdali pictor. — GY. G. Gyenge. — KIS KOKAS. 
Igen komiiíus. Meg fog jelenni. — S. E. Ki az, a KI igy dalol ? — 
SZEGEDI. Helyes a megfejtés. — DARWINISTA. Bizony, K. utódai 
halomra döntik Darwint, Moleschottot és Büchnert, mert em
bertől származtak itt a majmok, tulkok, borjuk és csodaboga
rak. — „AZ UJ HEROSTRATUS." Fölötte szellemdus és csípős, csakhogy 
már idejét multa, Laczi bácsi! — TALMIARANY JÁNOS. Nem értjük 
egészen. — T. M. Nem üt, nem szúr, de még csak nem IS 
érint. — U. L. Elég volt egyszer. Tán csak nem fogja hu-
morÍ6tikumnak tartani küldeményét. E fölfogása volna a mulat
ságos benne, de ezt csak egy élvezheti s ez a szerkesztő. — 
Y. Idem. 

Tulajdonos és felelős szerkesztő: CSICSERI BORS. 
(kétsas-utcza 24. sz.) 




