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Egy kis szerb hencegés s bőrberiemfárhetés,  hozzá 
egy pár orosz rubel s egy rskás igéret, ezekhez egy 
jó adsg török fanatismus  és vitézség s aztán a nem 
•okát tevő konferencia  erőtlen essenciája: ezen elemek-
ből áll a keleti pocsolya, melybo majdnem minden 
nagyhatalom és „nagyhatalmasdit" játszó tartomány 
belekerült. A pocsolya közopéből egy irgalmatlanul 
elrongyollott bocskor áll ki felforditva,  melyben még 
láb is vsn: e« Szerbia. A burkus, ki szintén benne 
van a pocsolyában, egyik lábával Milán, másikkal Ni-
kita nyakára h^ágra emelkedik kissé fel;  minden zsebe 
tele van pansz avul krákogó békákkal, un-lyeket, ha 
kell, * törökre dobálhat, ha nem kell, megi bet. Egyik 
kezében az ukázzal, másikban az alkalmatos medici-
nával, halászva a zavarosban, keresi azt, a :ni nincs, 
de a mit szeretne, ha lenne. Törökországot kissé «1-
kábitotta a pocsolyába keveredett konfereniia  jÓ6zagu 
e s s e n c i á j a , mert nem volt hozzászokva; azonban most 
f'tlébredve  »z elmerülttágből, kiemelkedik, még pedig 
nem mások lenyomásával, lába biztos talajon, tekin-
tete kihívó. Osztrák Magyarország is derékig habzsol 
a pocsolyában, nem volua ennek ktllönben semmi baja, 
csakhogy rettenetesen sandít; egyik szeme majd ki-
dülled a muszka utáni epedésben, másik pedig szent 
lelkesedéssel tekint a török felé.  Hogy a kép teljes 
legyen, Olaszország siet a pocsolya felé,  hogy befol-
tozza a rongyos bocskort, ha mással nem, hát a török 
bőrével; holott maga is roppant pongyolán és rongyo-
san néz ki. Az angol a parton járkál, uualmában pa-
pir hnjócskákat csinál s bedobálván a pacsolyába, 
fújja  őket befelé,  mig néha zsebéhez ksp, ne hogy 
k o r á n kipolyogjanak belőle a kis játék-katonák. 
Franciaország távol a pocsolyától hasal a parton, azt 
látszik mondani, hogy: „Semmi közöm hozzá, ha mind 
b e l e f u l l a d n a k  is 1" Néha odapislant a poroszra, a ki . . 
magam sem tudom, mit csinál, vagy mit fog  csinálni. 

. Na már most, tekintetes urakulum, tessék meg-
mondani, mi lesz ebből? 

Hí busuljunk, kedves olvasóim, megérjük még 
azt az időt, mikor kiszárad ez a pocsolya, s akkor 
majd megtudjuk, melyik hal maradt a száraz fenéken 
élettelenül. Csak attól mentsen mw sz isten és kardunk, 
ho^y mi ne ! S én részemről a li-gkevcsebbet sem fé-
lek ettől, dacára, hogy távollevő hazánkfia,  Kossuth, 
ki már több levelével tudatta, hogy ínég most is oly 
szoretettel érdeklődik közös hazánk minden ügye és jó-
léte iránt, mint ogykor, azzal ijesztgetett, hogy az osztrák 
elmegy németnek, a szláv elmogy orosznak, s Magyar-
ország — elmegy az enyészetbe. Ezt Kossuth az Ausz-
tria és Magyarország közt a bankkérdésben felmerült 
viszályra mondotta, s ez még nem jóslat, melynek be 
kell teljesednie. Az igaz, hogy az önálló jegybank 
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Ah, ne kérjde senki t ő l e m . . . 
Ali I ne kérdje seuki tőlem, 
Én a dalt honnan meritem ? 
Ki tanítja bus dalokra 
A kesergő fülmilét, 
Hogyha párjának halála 
Dúlja, gyötri kis szivét ? 

A szerelem, a szerelem. 

Ah 1 ne kérdje senki tőlem, 
Én a dalt honnan meritem ? 
Mi tanitja a rózsaszált 
Napsugárral enyelgni? 
Mi a csermely habgyürüit 
Partvirággal csevegni ? 

A szerelem, a szerelem, 

A 1 ne kérdje senki tőlem, 
Én a dalt honnan merítem ? 
Mi a bánatos madárká 
Megtanítja dallani, 
Mi a csermely habgyürüit 
Megtanítja játszani, 
Az tanit a dalra engem ; 

A szerelem, a szerelem. 
N - - n . 

miatt nem a legkisebb keserüsséggel folytak  a viták a 
két kormány közt; de reméljük é» hisszük, hogy ezek-
nek nem sokára vége leBZ, s a két tartomáuy különö-
sen ily válságos időben még szorosabban öBSze fog 
fürödni. 

De tegyük fel  — csak ugy például, hogy a vi-
szály csak növekednék s magyar és osztrák a pocso-
lysbelí két szem — teljesen ellenkozö irányt akarná-
nak követni, tegyük fel,  hogy nemcsak Ausztria, nem-
csak a mi szlávjaink, hanem maga a felséges  uralkodó 
báz is az orosz felé  hajolnék, mert vannak, kik ezt 
hiszik s ettől léinek, akkor uraim, államunk élete végét 
fogju  járni. Azonban nehogy azt gondolja valaki, mintha 
én forradalomra  számitnék- s lázadási búrokat akarnék 
pengetni; nem, sokkal csekélyebb az én személyem, 
iiogy sem ilyet tehetnék. £n csak azon eszmét fejez-
tem ki, melyet már tud sz egész világ, még pedig tud 
azóta, mióta a budapesti egyetemi ifjúság  a magyar 
nemzőt érzelmét, gondolatát nyíltan s eléggé kimutatta. 
Felséges királyunk és a m igyarok közt sokkal nagyobb 
a szeretet, a ragaszkodás, sokkal mélyebb az ő iránta 
való hűségünk és hálánk, hogy ilyenre még csak szá-
mitni is lehetuo. . -

Hát azt. elfelejtsük-e,  hogy Andrássy a külügyér? 
Mig S áll a kormány éléu, nem félhetüuk,  hogy a tö-
rök ellen kell mennünk. Mind a két kormánynak vau 
annyi tapintat* és tapasztalata, hogy a magyar nemzet 
érzelme ellen nem tanácsss a jelen ügyben sem cse-
lekedni. — Még nem oly régen volt 59 és 66, hogy 
már is elfelejtették  volna 

„Minden oly politika, mely a népérzolemmel el-
lentétben áll, okvetlen bukásra vezet" mondja Kossuth 
a ceglédiekhez irt levelében, kik öt neui rég ország-
gyűlési képviselőnek választották meg; de a mely meg-
tiszteltetést nagyon természetes — Kossuth LnjoB nem 
fogadta  el. Elveit nem tagadhatta meg. Következetea 
jellem. — 

De vessünk egy pillantást önmagunkra, vájjon 
vatie okunk valami féleivrare  ? Igaz ugyan, nincs va-
lami sok pénzünk, de van katonaságuuk, mely igazán 
szólva bizony nem a legutolsó. Tessék csak megnézni, 
hogy többet ne mondjak, a Móllinari vagy Esztei ezre-
deket, melyek tőzsgyökeres magyar emberekből álla-
nak. Tüzérségünkről, ba nem vádol senki dicsekvéssel, 
azt mondom, hogy kilüuő. Lovasságunk van elég ; s e 
mellé utász-, hidász- ós vadászezredeink ügyesek s 
gyors munkások. 

Tekintetbe kell vennünk továbbá, hogy egy idö 
óta nem Cink az ifjúság,  hanem még az éltesebb em-
berek is mily nagy mértékben megmagyarosodtak. 

48-ban, hogy az osztrák elleti felkeljen  a magyar 
egy Kossulhiiak, egy Petőfinek  s még hány géniusz-
nak ke.llett születnie, hogy dörgő szavakkal s ragyogó 
tollal buzdítsák a nemzetet. Most hogy az orosz ellen 
menjünk, hogy az orosz igától mentsük meg hazánkat, 

Budapesti karcolatok. 
(Bál útin, bál előtt. — A» egyetemi küldöttség. — Kossuth ) 

— Tudjátok-e kedves leányaim, — mondja a 
papa a jogászbál után három nappal — hogy miért 

nem bocsátottalak benneteket? Azért, mert kritikus a 
helyzet, azért, mert lesz még elég alkalmunk táncolni ; 
a viszonyok ugy fejlődtek,  hogy még elég kilátá.unk 
van a táncoltatásra, azért hát most az n jelszavam : 
ne mulass 1 

A neheztelő lánykák durcásan szlirciölik t'beáju-
kat, a mama sóhajt, a papa pedig, minthogy épen 
„benne van", nem akarja bafejezni  beszédét. 

— Ugy hát! Nem egy okos családapa gondol-
kozik igy Pesten ; igazuk van. 

Az az ezer forintos  deficit  is az én argumentu-
momat erősiti. 

Hanem tudjátok mit ? 
A leánykák atyjukra tekintenek. A mama neu-

trális érzelmű, hidegen hallgatja az engesztelő beszé-
det és közönyösen teszi le a divatlapot. A papa fon-
tos végeredményre jutott. Újra fölveszi  a szót. 

— Mondok én valami okosat. Ilka holnap egy 
levelet ír a ^örökök javára gyűjtő bizottságnak s ab-
ban felajánlja  azt az összeget, melyet a jogászbálra 
szántunk. Jó lesz, Ilka? 

A kedves leányka komolyan figyel,  kék szemé-
ben élénkebb tüz lángolt, arca is kipirult, de nem 
szólt semmit. 

— Te pedig Jolán, hozzáfogsz  a tépés-csinálás-
hoz; testvéreink számára lesz ; kötelességet teljesí-
tünk ; én is sokat nélkülöztem a hazáért, mikor kel-
lett . . . például . . . 

Nem szól egyik sem. Végre a mama emeli fel 
tekintélyes szavát: 

— Például, hogy az ötvenes évek végén, a leg-
sanyarubb termés után, a legszomorúbb oryágos vi-
szonyok között az egész megye leáuyságát elbolon-
ditottad, nem is lehetett bál vagy mulatság nélküled, 
. . . például, hogy te mondottad : hintsük öröm-
virágokkal a szomorú élet rögös utait. Például . . . 

A szegény papa végre megtöri a higgadtságot, 
atetn tudja hova tenni a csibukját, lábait nyugtalan 

csak egy hang kell ; s ha már ennek el kell hangza-
nia, ha mindenesetre ki kell huznunk a pihenő kar-
dot hüvelyéből, hazafiúi  lelkesültséggel s kimondhat-
lan hálás szerotettel tennénk ezt, ha e hang felséges 
királyunk ajkairól halatszanék először. 

Már most tessék összehasonlítani a mi állapotun-
kat Oroszországéval. Az orosz cárnak mindennap étet-
nie kell Szerbiát, üosniát, Montenegrót és Hercego-
vinát, mert ezek auyagilag is tönkre vannak verve. E 
mellett félnie  .kell mindennap Lengyelország felláza-
dásitól. Hogy mennyi katonája van, erről már majd-
nem annyiféle  tudósítást olvastam és hallottam, a hány 
hirlap és ember vau. Egy moszkvai jelentésben azt 
mondták, hogy a eárok cárja 900,000 jól felszerelt 
katonával rendelkezhetik; máskor meg azt írták, hogy 
még eddig csak 100.000 emberből áll az orosz had-
sereg s ez is rosszul van felszerelve;  egy ujabb hír 
pedig 300,00t)-re teszi azt, s a fölszerelést,  muníciót 
kitűnőnek állítja. Már akárhogy álljon a dolog, a 
muszka seregnek roppant hátránya »z, hogy őt nem a 
lelkesültség s harcvágy vezeti, mint szeretik híresz-
telni a pétervári s tudja isten hovavaló dicsekvő szláv 
lapok, hanem a cári ukaz és a kancsuka. Aztán les-
sék megfigyelni  az orosz cár mostani állapotát. Ugy 
hiszem, hallották önök is, hogy épen nem rég egy 
majdnem az egész országon elterjedt összeesküvést 
fedeztek  fel  a cár ellen. A nihilisták sok helyen felüték 
fejőket;  igaz ugyan, hogy a kancsukával és Szibériával 
elhallgattatták őket, de csak rövid időre, mert ébred 
jen fel  egyszer az oroszok keblében a szabadság a 
függetlenség  s alkotmány iránt a legkisebb érzék, a 
cár uralmának s Oroszország egységéue.k s igy hatal-
mának is vége van. 

S ha inár ennyire mentünk, vizsgáljuk meg, váj-
jon melyik állam b:r jeleíleg nagyobb létjogosultság-
gal, Orosz vagy Törökországé? 

Ime Törökország alkotmánnyal, felelős  minisz-
tériummal lép fel,  s ezáltal megmutatta, hogy nemcsak 
akar, de tud is élni A kik a polygmuiáért skarják 
utálni a török birodalmat, nézzék meg a felvilágoso-
dott Amerika szivén rágódó fekélyt:  a mormo-
nokat, kik a nőket még megvetendőbb helyzetbe erő-
szakolják, mint a mohamedánok. Miként követelhetnők 
ezektől, hogy az annyi évszázadokon át vakon hitt 
vallásukat egyszerre megtagadják. Nem elég, hogy a 
korán egyik legfőbb  cyklusát, hogy az izlam tűzzel 
vassal terjesztendő, még nem is igyekszenek teljesí-
teni? Nem elég, hogy maholnap a török parlamenti 
felelős  kormány megalakulásáról értesülünk, s a kép-
viselő választások már is folynak?  Azsiáuak s igy 
népeinek is megvan a maguk jellemvonása, mely tel-
jes elleutétben áll az európaiakéval, s melynek levet-
kezésére, ha ugyuu ez egyáltalában lehetséges, még 
sok idő kell. 

Ezzel iffost  tessék szembe állitni az orosz kan-

rakosgatja hol ide, hol oda, türelmetlenkedik ; hit-z 
az eddig semleges mama,iá ellene dolgozik. 

— Elég, elég , . . azok a régi példák — 
mondja a papa valóságos szónoki hévvel, nem alkal-
mazhatók mai viszonyainkra ; egész más világot élünlj; 
haladnunk kell a korral, mert . . . 

— Édes papa, — vág közbe lika és olyan hó-
dítóan mosolyog, hogy „az öreg" azonnal ingadozni 
kezd, — ha megtesszük azt, hogy a te kiadásaidat a 
jövő bálra a török testvérek javára szánt hasonló ér-
tékű tárgygyal kicseréljük, elbocsátasz-e ? 

— Mit akarsz cserélni ? — kérdi az „öreg". 
Ilka folytatja  az ostromot: 
— Van egy értékes hímzésem, ajándékul szán-

tam, a saját pénzemből készítettem ajándékul; aján-
dékozzuk a törökök javára. 

Jolán is fölemeli  szavát, a mama sem vonul visz-
sza s végre hárman győznek egy ellen ; a többség el 
határozza mikor, hogyan és mennyit. A papa elveszti 
szónokias hangulatát, de most a mama kezd egy no-
vallát olvasni egy kegyellen apáról, ki a leányait bálba 
nem engedvén menni kétségbeesett aggleányokkal-sza-
poritotta a világi apácák sorát lika s Jolán más no-
velláról gondolkodik, a hol bizonyára megfordított  a 
viszony. 

De ha vesszük, egy kicsikét mégis cssk igaxa 
van az öregnek. , 

Szerencsénkre azonban Carnevál herceg sokkal 
hatalmasabb volt. 

• • 

A budapesti kardos küldöttségnek Triesztig dia-
dal-utjok volt; de itt nem a legjobb fogadtatásban  ré-
szesültek, mert H szláv atyafiak  minden áron tüntetni 
akartak, tüntettek is, de a magyar ifjak  megvető, 
higgadt magaviseletet tanúsítottak irányukban. Az olasz 
lapok meg is dicsérték őket. 

Különben is erre el voltak készülve bátorsággal 
és — megvetéssel. Most a regés fényű,  keleti pom-


