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XVI. kötet.

D e g r é  A la jo s .
„Sünt quos curriculo pulverem olympicum

Concussisse juvat “ ............
............ íme ez is egyikea Tizeknek, kik sok

sok év előtt felfogadták, hogy a költészet meze
jén el fogják érni azt a non- 
plusultrát, a mi legfőbb czélja 
az olympi versenyfutónak.

Kettő három közülök el is 
érte, hogy halhatatlanná lett, 
az az meghalt, s most azt mond
ják rá gyilkosai a criticusok, 
a mit Caracalla mondott, mi
kor sajátkezüleg megölt test
vérét Getát az istenek közé 
emelte : ., sit divus, dum non sit
vivus!“ s a dicsőség is egyik
főczélja a futásnak.

Egy-kettő szinte czélt ért, 
úgy elhalt. hogy nem hábor
gatják többé csendes nyugal
mát ; s ez is jó czél az olympi 
versenyen.

Kettő-három megérte, hogy akadémiai tag
gá lett, s számozott széket nyert a négy sphinx 
örzötte palotában. s ez is egyik m agas, mert

kétemeletes, czélpontja az olympi tusának. 
Vannak, kiket hatalmas szerkesztőkké nevezett 
ki Apolló, s ez is díszes hivatal. Uralkodnak az 
egész világon : —  csakhogy a világ nem fogad 

nekik szót.
Van, a kit közűlök a Bethel 

szentelt őrévé tett Melpomene; 
s ez is jutalom ; a menynyek 
kulcsa van kezében.

De a legszebb, legjobb, 
legbölesebb jutalmat Degré 
nyerte el az olympi küzdelem
ben: —  őt a múzsák boldog 
ember‘'ó tevék.

S ha néha méltó panaszszal 
mondja is , ama büszke duna- 
parti palotára tekintve :

„Non ebur, neque aureum 
j íea  renidet in dói no lacunar.“ 

De annál édesebb öntudattal 
teheti utána :

„Satis beatus unicis sabinis.‘;
Ő nyerte el a tíz között a legmagasabbra 

tűzött koszorút.
S a mig a többiek folytonfolyvást neked /

%



udvarolnak te sokarczu szépség, te ingatag 
kegyü, te mindig újat követeld, te szeszélyes, 
apprehensiv. te csapodén- szépség; szép hűtelen 
magyar közönség! addig Degré föltalálta a pie 
ridák berkében azt a boldog helyet, a hol a phi-

lomela fészket rak, s ha ko onkint megzendítiis 
még dalát, azt csak azért teszi, hogy hű párját 
gyönyörködtesse; —  de nem azért, hogy prae- 
numeransokat csaljon a lépre.

„Beatus ille! “
k  x Dl—n.

Tallérossy Zebulon levelűi Minilenvaro Államhoz.
Tekintedezs barátom uram!
Csak nincsparjamagyarnak! Voltam Bics- 

ben! Győztünk! Vivat! lljen a magyar!
Az volt aztan lóverseny ! „Talpra magyar! 

Ez a fali/, v.clyi n airyi.zor aj aidpivzefolyt !u Most 
viszanyertünk egy kicsit! Volt jelszó „fuss 
vagy fizess !u „ Nem magyar a z , czuclar a z ki 
mig buzdito jelszóra „fizess“ se tud ugy elsza- 
lanyi, hogy világ minden nemzete elejbe ne tu- 
gya kapnyi! Mi lofejünk hamarab odairte czil- 
hoz, mint masok lofeje ! „ve bántsd a magyart ! “ 
Kinek ne jutna eszibe anglus möndasa ilyenkor, 
„ha ne rolnik anglus, sieretnik lenyi magyar/ “ 
Enyi gyözedelem! Egyik a másik elöte, másik 
az egvik utana! „ / /  magyar, al Buda m ig!u Este 
minden kocsma ki volt iluminalva győzelmes ma
gyarok tiszteleth-e ! „Bics varosa, hini-e valaki! 
Heved magyar de sok sört unta. k i!'1

Veszek iszre, hogy olyan levelet irtani, a 
kiben mig nem fordult elő se conima, se semico- 
lo n , csak csupa merő felkiáltó jel. H ja , nagy a

büszkesig! Csakhogy eczer alkalmam adta ne
ki m magat, engemet kedvem s/.erint kidicseked- 
hetnyi. Igen termiszetes, hogy mink győztesek 
Bics varosában, azirt folyvást jártunk czilinder 
kalapban, is európai ruhában; a mit nimely uj- 

| sagiro rósz niven is vete; pedig hat nem irti dol
got ; ezt csak azir tétünk, mert nem ilik győzte 
seknek, legyőző eket insultalnyi. (Ide nem kel 
felkiáltó jel, hanem csak inkab pnrenthesis).

Mar most ugy ilik, hogy pesti lofutatason 
meg mi engegyük bicsi lovasoknak elnyerni dia
dalt. Ezt kivanya vendigszeretet, ezt kivanya po 
litika : ezt kivanya ildomosag, ezt kivanya re
ciprocitás princípiuma; mert majd különben 
azt mongya franya Botsafter; „ihon van n i, mi 
engetük magyaroknak, azok meg nem engetik 

: nekünknek;“ tehat csak „moderatadurant,ft ma 
gyár lovasoknak kötelessigük pesti gyepen előre 
eresztenyi bicsieket.

Alázatos szolgája

Tallérossy ron Zebalon.

Miért hallgat a fülemüle, ha fészkét megrakta?
Az isten nyugtassa meg az én kedves kortársamat 

Lisznyay Kálmánt, ha ő élne, mint madarak pajtása ki
segítene zavaromból, de ö nincs többé, s ha képes túl a 
siron érezni, marad az a vigasza, hogy a varjuk nem 
krákognak utána, pedig e madárfaj annyira szaporodik, 
s oly túlsúlyra vergődött, hogy maholnap nem csak a 
szerény fülemülét néndtják el, de még a bátor sasnak is 
kivájják szemeit. Hiába! összetartanak, csoportokban 
élnek és seregesen pusztítanak.

E kérdésre: miért hallgat a fülemüle, ha fészkét 
megrakta? feledhetlen barátom, a madarak pajtása így I 
felelne :

Hogy menhelyét el ne árulja, s a mások vérén 
élősködő j ó  madarak üldözéseitől biztosságban legyen.

De mivel nem vagyok bizonyos feleletéről, másik 
Kálmánhoz járultam, ki a lég urait szinröl szinre ismeri, 
társalog velők , s maholnap uj hazát idapit számukra a 
városligetben. Itt sem lettem okosabb, mert kérdésemre 
azt viszonzá : a madarak nyelvét értem ugyan, de logi- 
kájokat nem , következőleg felvilágosíthatlak arról, mit 
tesz vagy fog tenni egyik és másik madár, de hogy 
miért? arról ne várj tőlem felvilágosítást.

Nagyon elbusultam magamat, mert az Üstökös j 
főnöke kérdésével tért nyitott, hogy minél elébb az aka 
demia természet osztályába meg legyek választandó, sőt, j 
mint hozzám való jó  indulatát ismerem, e szakmában i
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a nagy jutalomra is kiszemelt, ha az elembe tűzött kér
dést helyesen megfejtem, s íme! előtte, cs a nagy k ö 
zönség előtt, erre képtelennek kell magamat vallani. | 

Ily kedély hangulattal vonultam falusi magányom
ba, hol szépen szóltak a fülemülék. Én órákig elmereng
tem méla-bús szívhez szóló tiszta hangjukon.

ugyan azon csend. Fészkeik megrakvák . . ők hallgat
nak.......... Neki estem a fiirkészésnek, s íme kisül, hogy
a naplopó gazemberek fészkeikből vagy kifogdosták, 
vagy messzeriasztották.

Ennyit tapasztaltam. Ha ezzel beéred jó , ha nem, 
fordulj a nemzet csalogányához, ki tekintélyei fészket1 
rakott magának, és hallgat. 0  alaposabban fejtendi meg 
az elömbe tűzött kérdést.

n. a.

Adomák
Egyik eszme szüli a másikát. Besze ur röpirata 

másokat is államadósság fizetésre, s a nemzet felgazda- 
gitására buzdita. Egy vidéki ur ily tervet készite :

Adjanak neki egy telket, s ü abból minden állam- : 
adósságot letisztáz, s még felesleget is kiteremt.

Hogyan ?
Hát igen egyszerűen: a telket felszántja, beveti 

kendermaggal, a kenderből vásznat sző , a vászonból 
papirt készít, s a papírból annyi ezrest, a mennyire csak 
szüksége lehet B. urnák, ha pénzügyér lesz.

D. A. \

Ez habozás nélkül vállat vonítva mondá : a költ
ségek fedezésére.

Felperes megharagudott, elment az alpereshez, 
kezet nyújtott neki, s követelését megszűnteié. Harmad
nap felperes birtokost idézték meg száz hetvenöt forint 
hátrálékban levő perköltségekért.

Tessék mai nap perelni. D. A.

Miska valóságos gavallér; elmés, vig, tékozló, csak 
adósságot nem fizet, hanem a végtelenbe szokta váltóit 
hosszabbítni. Ily járásban köszöntött be hozzá Grün- 
baum ur.

—  Na, adja ide azt a váltót, hadd prolongáljam, 
kiáltott rá Miska.

— Már nagyon sokszor prolongáltuk, kérem fizes 
sen is egyszer.

—  De ha nincs.
—  Nincs ? legalább mondja meg, mikor lesz ?
—  Ejnye l a k i  lelked van, hát próféta vagyok én ?

D .  A .

Nagy szerencsétlenség.
— Milyen nagy szerencsétlenség érte a szegény 

Libucz Gabit.
—  Micsoda szerencsétlenség?
—  Hát olyan szépen állt neki a gabonája, már elö- 

legesen ki is fizette neki a termést a kereskedő, s akkor 
egy délután elverte . . . .

—  A jé g ? “
— Nem a jég ; hanem ö maga verte el az árát a

Múltkor egy reményteljes tudós, nem mert fiatal, 
hanem mert még mindig remélik, hogy valamit írni fog, 
—  a felépült akadémia ablakán kinézvén, arra menő 
pajtására kiáltott :

— L a jos! hogy áll nekem e palota ?
—  Mint az ökörszemnek a magasság, mikor a sas 

szárnyain emelkedett a na]) felé.
D. A.

Jó világ jár az ügyvédekre. Egy birtokos bizonyos ! 
követelésére bepörlé haszonbérlőjét, meg is nyerte nagy- 
sokára. A végrehajtás az alperes ellen két évig folyt. 
A birtokos már rettenetes unta a dolgot, s midőn haszon- ! 
bérlőjével találkozott, lelkére beszélt.

—  Uram! mond a haszonbérlő, hisz már megtí- j 
zettem.

—  Megfizette ?
—  Nem egyszer, de kétszeresen van az egész kö

vetelés lefizetve, s szavait okmányokkal igazolá.
A birtokos az ügyvédhez ment felvilágositásért.

makaón.

Melyik Magyarország legnevezetesebb folyója?
Föl s alá sé'ál a tanár tanítványai között, —  ma

gyarázva Magyarország földleírását. Epén a folyókról 
beszélt. Végezve előadását, ismétlés kedvéért —  egy 
falusi ujonezhoz fordult azon kérdéssel:

—  Hol ered Magyarország legnevezetesebb fo
lyója ?

— A füzfásban, — lön rá a felelet. Hol ? ismédé I
a kérdést csodálkozva.

— Kérem —  a fiízfásban, a felső major alatt. Ki 
mondta azt neked ? kérdé tovább kissé ingerülten.

— Kérem, magam láttam.
Látva előadása sikcretlenségét, de egyszersmind 

meg akarván győződni, mennyit tett a tanítvány az elő 
adottakból magáévá, tovább kérdé: mi a neve hát Ma
gyarország legnevezetesebb folyójának ?

__Czincza —  lön rá a gyors felelet, melyet az
egész iskola hahotája követett. —
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E 1 e g  i a.
(É n e k li a csép lő  g ép  brúgása  m ellé  a nem zete*  d iák .)

Hol e szívnek nyugodalma 
Hol az égi béke, hol ?
Mely a boldogok keblében 
Udvet teremtve honol ?

Megszökött! — A felkorbácsolt 
Indulatok elüzék,
S vérző szivem, vérzőbb kínok 
Csatahelyévé tették :

A haragnak szilaj méné 
Benne tombol és prüszköl.
S tova vágtat, megijedve 
A felgerjedt méregtől; —

És a méreg e kormos sas 
Szárnycsattogtatva kereng,
Mert fölötte a lázadt düh 
Villámtelt felhője leng!

Am de honnan e veszett harcz ?
Tán szerelmem megcsala?
Gyötrő ördöggé vált talán 
Életemnek angyala?

Vagy kik hűséget esküdtek 
Elpártoltak a fiuk ?
S csengésével a pohárnak 
Együtt múlt barátságuk ? —

Nem ! — Ab kinosabb mindennél! ___
............Szigorun rendelve van —
Hogy holnap —  zaoot kell mérni 
Egész nap a magtárban.

Kappnn Jflarczi.

A régi jó  időkbűl.
1864. nyár közepén Pannónia gőzöst a Tisza hűl- I 

lámain való repülése közt igen kedves meglepetés várta. !

melynek lombozatos képe az egyhangú rónatájnak némi 
regényes szint kölcsönöz. Izlésteljes kerttel övedzett 
pompás kastély diszesiti a falucskát, a mely akkori 
tulajdonosa D. F. tősgyökeres vendégszivessége folytán 
a tiszavidék kedvencz gyiílhelyévé lön.

A bájos szigetkéröl ágyudurranások üdvözlék 
Pannóniát, a mely viszonozva e megtiszteltetést: hor
gonyt vetett. A szigetről díszes küldöttség lepte meg a 
gőzös vendégeit, s e fényes deputátió élén a sziget egyik 
birtokosa D. F. állott. A hajóra szállott küldöttség ve
zére ekként üdvözlé hazánk legnagyobb fiát, ki a Tisza 
hajózhatási kisérlete végett utazgatott.

„Kegyelmes uram! A magyar nemzet s főleg a 
Tiszavidék szintoly lelkesedve, mint reménytelt szívvel 
üdvözli méltóságodban a hazai ipar, közműveltség s 
eszélyes hazafiság nagy mesterét és védangyalát. E ne
mes fáradalmakért jutalmazza méltóságodat a világ leg- 
ékesb babérkoszorúja, tudniillik az öntudat és egy bol
dogabb nemzedék hálája.

Minthogy pedig ősi szokásaink is megkívánják az 
illetékes megemlékezést : ennélfogva a vidék és saját 
csekélységem nevében van szerencsém méltóságodnak 
némi szerény emlékkel kedveskedni. Éljen Széchenyi ö 
méltósága! É ljen !“

Ekkor három daliás termetű ifjú legény eléáll, s 
a rájuk bízott kenyeret, dohányt és dinnyét a grófnak 

I átnyújtotta.
A gróf a D. F. lelkes szónoklata, s a hazai gyö

nyörű termények láttára elérzékenyedve igy válaszolt :
„Uraim! A legnagyobb öröm s áldás, a mi egy 

honpolgárt érhet: jelenleg nekem jutott; s ez abban áll, 
hogy belátva ez istentől kegyelt gazdag fö ld , és annak 
életre való népe jövő jét, azt csekély örömmel czélhoz 
közeledni iparkodom.

E pompás búzakenyér, mely önök szívességéből 
előttem mosolyg, arra fog engem ösztönözni, hogy a ma
gyar kiválólag földmivelő nép lévén : üdvös javaslatok,

1 reformok és tapasztalat által e háládatos téren kell mü- 
' ködnünk. Ez óriás dinnye és rózsaszín dohány pedig a 
! kerti indusztria fejlesztésére ébresszen mindnyájunkat.

Éljen a nemzet!“
E nemes irányú felköszöntést ágyudurrogások, , 

harsány éljenek és a barna faj lelkesítő zenéje kisérték, 
az utóbbi fő élvkenetet pedig D. F. Taktakenezi ebédje 
adá meg, melyre Pannónia dísznépsége vendégszeretö- 
leg meghivatván, ottan a ragyogó zamatu hegyaljai nek
tárok lángjánál mulattak.Tokajhoz nehány órányira a Tiszán egy szigetke 

látható. A szigetkéröl rendezett csinos falu tűnik elé, B. G.

.apunk mai számának elkésése tőlünk nem függő, elhárithatlan 
akadály miatt történt. Szerk
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Igaz szerelem.
Gyönyörű virágszál 
Pepi tánt,
Szeretett egy huszár 
Kapitányt.

Volt vagy negyven éves 
Pepi tánt,
Mégis szerette a 
Kapitányt.

Egyszer aztán hallja 
Pepi tánt,
Harczban megölték a 
Kapitányt,

Kétségbe volt esve 
Pepi tánt,
Hogy elvesztette a 
Kapitányt.

Zokogva kisérte 
Pepi tánt,
Temetőbe ki a 
Kapitányt.

Es a sírra dőlve 
Pepi tánt,
Siratta két nap a 
Kapitányt.

Harmadik nap aztán 
Pepi tánt,
Fogott magának új 
Kapitányt.

____ K — l J—s.

Feltalálta magát.
Egy négyláb és egynéhány hüvelyk magas em- 

; berke lép be —  V . . . .  posztókereskedö boltjába, hogy 
| magának inexpressibilének való szövetet vásároljon, mint 

ez már a provincián szokás. —  Egy másik hórihorgas 
! úriember pedig már a boltban volt hasonló czélból, s 
! kifizetve a vettek árát, távozott. —

A  kereskedő szokásos készséggel kérdé apró em
berünktől —  mivel szolgálhat stb. kinek —  mellesleg 
mondva —  azon gyöngesége volt, magát kicsinek nem 
tartani. —

Miután a szövetekből kiválasztott magának Ízlése 
szerint egyet, —  azon kérdéssel fordul a kereskedőhöz, 

i — bogy „hány rőf szükséges egy nadrágra ? “ 
í  Ezen most távozott úri ember három és fél röföt

vett, mondja a kereskedő, —  uraságodnak elég lesz —  
harmadfél.

Mit ? harmadfél ? mondja a kis ember tűzzel, —  
hát nem vagyok én olyan ember, mint ö ?

Uraságod talán sapkát is akar belőle ?
Természetesen, —  lön rá a hunyort észre nem vevő 

felelet.
Akkor hát —  öt rőfre lesz szüksége. —

Borkorcsolyák.
— A sörajánló. Hájasi uram nagyon megkedvelt 

egy újonnan nyitott vendéglőt; semmi ellen se volt ki
fogása, csak azt nem szerette, hogy Barber-féle sört tart 
a korcsmáros, mert ö Drekerianus volt.

Hogyan lehetne ezt a fogadóst megnyerni a söri
vók reformpártjának ? Ezen törte a fejét, valahányszor 
C. . .r.hez ment.

Elmegy újra, leül, hozat sört, kiiszsza, s odaszó- 
litja a gazdát.

—  Czálen! fizetek !
A vendéglős odajön s kezdődik a kapacitálás.
—  Egy stiblim volt, még többet is ittam volna, de 

ez ugye Barber? miért nem tart Dréhert az ur? még 
egyszer annyi vendége volna! Kellner! Noch ein Stibel!

A fogadós szabadkozva mondja, hogy ö már több 
év óta üzleti viszonyban van Barberrel s mindig jó  sört 
szolgáltatott neki, a többi vendégei is meg vannak elé
gedve, csak a tens ur nem szereti a sörét.

—  Bizony nem is lehet azt szeretni. Kellner! ein 
Stibel! Lássa az ur, Isten ellen való vétek azt a Barber- 
féle sört mérni, hiszen abban mérges ingredientiák van
nak, akár hiszi, akár nem. Kellner ! ein Stibel!

—  A csapiáros mosolyogva nézi az üres stiblik 
szaporodását , s mikor Hájasi az ötödiket is felhajtotta, 
azt kérdezé tréfálódva, hogy nem akar-e testamentumot 
csinálni ?

—  Miért kérdi ezt az ur?
—  Hát csak azért, mert amióta beszélgetünk, öt 

stibli mérget tetszett benyakalni.

—  Kiállhatlan unalmas ez a czigánybanda. Mikor 
játszani kezd : először a Rákóczit húzza, azután húzza 
a Dajka négyest, azután húzza az elcsépelt Trouba- 
dourt, azután . . . jön a tányérral, s húzza — a publi- 
cumot.

Egy fakó poéta halálsejtelmeiröl szóló versét így 
fejezte be : Ha elhallgatnak e dalok,

Ha kolbászt többé nem falok :
Értem jönnek az angyalok,
Hanyatt esem és meghalok.
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kukliné százegyedik prédikácziója
lelegráfon utánakiildve a messzeföidön utazó urának.

No Küldi. Szép ember ez a te unokaöcséd, mond
hatom. Gyönyörű dolgokat beszélt ki most megint Ajac- 
cióban. Annyi ember előtt kibeszélni, hogy mik voltak 
az őseid ! Különösen az a te drágalátos nagybátyád. Min
dig szégyenlem magamat, mikor rá gondolok. Minek 
volt neki azt kihiresztelni, hogy a nagybátyád bőrrel 
kereskedett s golyóbisokat csereberélt en gros ? sőt hogy 
még asztalos és sipkacsináló is volt, maga készített a test
vérei számára aranyos karos székekett meg aranyos süve
geket ? hát még azt, hogy kétszer is be volt csukva, vere
kedő természete miatt, s egyszer meg is szökött: bizony 
az ilyesmivel nem szoktak illedelmes emberek dicsekek - 
ni. Azt is jobb lett volna a nagybátyád felől elhallgatni, 
hogy a papoktól elvette a káposztás kertet, mert az bi
zony nem igen derék volt tőle: —  hát meg azt, hogy 
miféle proletáriusok-kai barátkozott1 Ha tudtam volna, 
hogy ilyen közönséges famíliába keveredem, meggon
doltam volna magamat, hogy hozzád menjek-e? Te is 
miket beszélsz összevissza ott Afrikában az arabsoknak 
Allahról, meg az Alkoránról ? Mi közöd neked az Al- 
koránhoz, tán bizony törökké akarsz lenni ? Mintha 
nem elég volna neked egy feleség! (telegramm visz- 
szafelel: „sok is.“ ) Hát csak gyere már haza s láss 

| a kerted után, mert ugyan turkálnak benne a vakandok,
| mind kiturkálják az általad ültetett nenyuljhozzámot és 

duplamákvirágot; a pueblai rózsa aligha el nem szárad; 
pedig milyen sokba került; a mexicoi kertész meg azt 
jelenti, hogy „ kutya van a kertben !“ Jöjj már haza , az- 

; tán vigyázz, hogy mikor a nagy vizen átjösz, a hosszú 
csizmád meg ne merüljön. Hát nekem mit fogsz hozni 
Afrikából ? (Itt ketté metszetik a távirda-sodrony.)

Báli emlékek.
Ez előtt egy évvel,
Vagy tizenöt bálban,
Kizárólag mindig 
Neked kurizáltam.

Dicsértem szemedet :
Mily fekete, hogy é g ! —
Mulattam a mamát,
Hogy el ne alugyék.

Oldaladnál voltam 
Ligetben, szigetben ;
Kisértelek hűen 
Melegben, hidegben.

Vittelek a tánezban 
Mint egy súlyos terhet,

Izzadtam, mint a kit 
Kötelesség kerget.

Egy-egy walzer után 
Kimerülve voltam,
S három napig karom 
Felkötözve hordtam.

Később aztán anyád 
Fürdőre vitt téged,
Egésségcd helyre- 
Allítása végett.

S hogy elkövetkezett 
Végre hazatérted,
A mint találkozánk,
Bemutatod —  férjed.

Mikor én ezt láttam,
Csak arra gondoltam :
Hát én annyi bálban 
Miért robotoltam?

h —l J - * .

Bernát Gazsihoz Bernát Gáspár.
Mexikó 1865.

Szánakozzál rajtam oh testvér drusza ! Beteg va
gyok . . nagy beteg. Sárgalázba estem. Tudod-e, hogy 
ki, cs mi az a híres sárgaláz ? Persze nem tudod. Majd 
megmagyarázom én. Halgass és borzadj.

A sárgalázban minden étel-italt sárgának tekint 
az ember. A pátiens füle körül sárga tulipánok virulnak.

A sárgalázban kínlódó csizmadia akármi szinü 
börbül sárga csizmát varr.

A szakácsné a spenátból sárgarépát főz.
Ily háznál a kék róka egy hét alatt mint sárga rigó 

fütyöl; a szajkó kanárivá fejlődik; a tenta pedig som- 
lyai borrá aranyosodik.

Ilyen a sárgaláz hatalma.
Jelenleg én e nagy hatalom szárnyai alatt vagyok.
A mint házi orvosom . . doktor Herbário Kamilló 

Rebarbara a chémiából rám olvasott : betegségem okát 
azon óriás narancsból származtatá, mely a chinámpai 
úszó kertekben rám zuhant . . a narancs északi oldalá
ban egy pár kertészbojtár karöltve sétálgatván.

Ha e ránk nézve veszélyes éghajlat, a sárgaláz, 
rendszeres háború vagy valamely fanatizált orgyilkos 
által Abrahám keblére nem deputáltatom : e nyár foly
tán még látni akarlak, látni foglak. A honvágy égető 
fájdalmát nem bírom tovább elviselni. Oh miért is távoz
tam tőletek! Mit érnek nekem a milliók , arany bányák, 
zafír paloták és angyalmosolylyal spékelt hattyú pecse-
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nyék? . . ha szülőföldemtől annyi idő óta, s ily távolra 
szakadtam el.

Minthogy a nemzeti érzelgés mindig menthető ideg
bajában fülig, talpig benne vagyok, tehát itteni magyar 
véreim nevében egy szerény kérelemmel járulok hozzád,
. . azaz érdemileg a nemzeti színház intendánsához.

Mi mexicói magyarok (kiket ide vagy fátum, vagy 
szerencse csillag vezérelt) messzetávolban sem szűnünk 
meg magyarok maradni, azaz : mindenféle nemzetics, 
iparági, társas , művészeti s irodalmi fejlemény , vagy 
tévedés iránt érdekelve vagyunk,amik imádott hazánk
ból hozzánk hírlapikig érkezhetnek. Ennélfogva súgd 
meg nevünkben intendáns ő nagyságának, hogy a gon
doskodására bízott nemzeti színháznál szíveskedjék mi
nél több eredeti színművet adatni. E sok tekintetben 
czélszerü intézkedést nem csak a nemzeti színházra vo
natkozó alaptörvények követelik; hanem azon lényeges 
körülmény is ajánlja, hogy a tehetséges magya: iró e 
törvényes kedvezmény által drámaírói talentumát fej
leszthesse. Ha az illető osztály pártol tátik, akkor nem 
leend arra kényszeritve, hogy tehetségét napi kenyér 
keresetnek áldozza fe l , hanem törekedni fog, azoknál 
jobb  darabokat irni, mint a millyeket irt. El nem vitáz
ható szellemi nyeremény.

Az irodalom és nemzeti sz in ház javára s fényéül 
e rendszer fölkarolása által csak egyetlen szellemi ra- 
gyogvány is gazdag önérzettel jutalmaz.

Isten veled.

Gül Baba átka
Valami kétszáz és egynéhány évvel ezelőtt bizo

nyos Gül Baba nevű, szent életéről elhiresült dervis la
kott Buda városában. A jó  öreg egy tavaszi reggel ko- i 
ponyáját fényesre borotváltatván és turbánját, melyben . 
müzülman szentek ereklyéit hordozá, kegyeleletes hiú- . 
sággal feje körül övezvén, a zöldbe indult; még pedig 
nem a zugligetbe, nem is a svábhegyre, — hanem egye
nesen a Rákosra, hol azelőtt a gyaurok fejei oly gyak
ran gyűltek össze magnum áldomás bibere, hogy lehe
tetlennek látszott Magyarország leggyönyörűbb virá- 
nyát másutt, mint itt, keresni.

Nem lehet tudni, vájjon ráakadt-e a sátorfák nyo
maira ; annyi valószinü, hogy nem sokat járhatott utá- 
nok, mert már a mai Szénatér kellő közepén volt, mi
re a toronyőr egyik közeli moshéból a déli imát hirdeté. 
Az öreg e jeladásra áhítattal kelet felé fordult és imád
kozni kezdett, ámbár kegyetlenül meg volt szél és ho
mok által viselve. Azonban egy dühös szélroham úgy 
fordította vissza nyugotnak, hogy a szent öreg minden 
eroködése, Mekka irányába visszafordulni, sikeretlen

maradt; sőt inkább úgy megtelt szeme homokkal, hogy 
mire visszanyerte látását, már Ilire pora sem volt tur- 
bánjánák, —  csak egy pár rácz gyerek hahotázott a j 
kecskeméti kapu felöl, kiabálván, mint Elizeusra: „gyér 
ide kopasz, gyér ide kopasz!“

De a jámbor dervis oly háborodásba jött drága 
ereklyéinek ilyetén sorsa miatt, hogy magán kívül át- 
kozódott . . . .

—  Hah, Allah, Allah, boszulj meg engem et! — ! 
átkozd a földet alattam örökös Szaharává, melyen tá
bort üssön a Sáraum szele: nem az a Sámuin, mely egy 
perez alatt fojtja el áldozatják, de mely lassú kínnal 
gyötri halálra, a kik erre járnak ! Te meg, Mahomed. 
tiltsd ki a földről a te népedet, hogy lusta gyaurok épit 
hessenek itt várost, —  temetőt Azraelnek, a halál an
gyalának !! Pestis legyen a város neve, mely méregdrá
gán űzesse azokat, kik nagy rakásokra hordják össze 
a homokot, port és szemetet, hogy ne keresgélje sze- 
menkint a forgó szél, hanem tömegesen szórja azok tüde
jébe, kiklélekzeni mernek, — szemébe azoknak, kik va
kon nem születtek, és ünnepi ruhájokra a templomba 
készülőknek ! Es ne legyen e városnak vize, mely a 
szennyeseket tisztára mossa, a szomjasokat kielégítse, 
hanem legyen oly folyadéka csupán, mely szennyet 
hagy a testen, mérget a belekben ! ! !  így boszulj meg 
engemet Allah! A lla h !-------

r
Rettenetes átok ! Es ki mondja hogy nem telje

sült? Török dervisek, kik Gül Baba sírját látogatják, be- 
' szélik, hogy egy talizmánt ismernek, mely ezen átkot 

foganatlanná tenné, s melyet vízvezetéknek hínak.
Főldnélküly János.

Kocsis ész.
De már ez csak még sem lesz egyszer tréfa, hogy 

! kend soha meg nem tanulja, melyik az országút, hanem 
| mindig a tilalmas gyepeket csapásolja. Elfogta egyszer 
j a sebesen ügető Gábor bácsi kocsiját a némedi csősz, 

most már a helység házához visszamegyünk ám , mert 
nem első eset. —  De nem is lesz ez utolsó, kivált mikor 
ily sürgős utam van , mint m ost, hát nem tudod, kiket 
viszek kocsimon ? Hát hogy tudnám ? Noliát Pali fiam 

1 gyere csak ide — Mikor Pál gazda oda hajol lováról a 
bakhoz, hallkan m ondja: az öreg ur tanácsnok , a fiatal 
ember pedig a pesti hóhér ur, nálunk kivégeztetésre sie
tünk; Pál gazda kalapot emelve, „az isten legyen irgal
mas, kegyelmes a halandó bűnös árva lelkének11 elma
radt a kocsitól, Gábor bácsi pedig tova hajtott. —  Az 
öreg ur meg nevetett azon észrevéttel: ejnye Gábor, bo- 
moljon meg a lábod, de csúnya hivatalt adtál az én ve
res sapkás juratus öcsémnek.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

-------- Az már igazán megdöbbentő jelenség, hogy
még a német színészek sem élhetnek meg Budapesten. 
A mig csak a budai népszínház népének folytak roszul 
a dolgai, azt mondtuk, ez természetes: selyembogarat 
nem lehet ribizli levéllel tartani. De mikor már a német 

1 publikumnak sincs pénze, mikor már a királyutcza sem 
pártfogol többé, akkor csakugyan gonoszul megy a vi
lág sorja. Pedig az ö igazgatójukat nem is szidták a la
pok ; s szegény emberek fél esztendeig megállták szó 
nélkül, hogy nem kaptak gázsit, s most készek propor- 

| tiora játszani, a mi bejön, azon megosztoznak. Hajdan 
mi is igy kezdtük.

--------Humorisztikus gyerek lehet az a Johnson,
'< az amerikai elnök, (Miféle elnök ? Akadémiai) Hát „re- 
I publicánus császár“ n o ; ha így jobban érted. Tehát há

rom rendeletet adott k i : az egyikben megtiltja az ame
rikaiaknak , hogy fegyveresen próbáljanak átmenni a 
mexikói határon; a másik rendeletben megengedi, hogy 
fegyvertelenül akárhányan akarnak Mexikóba kivándo
rolni, nem bánja; a harmadikban pedig megszünteti a 

j  fegyverkiviteli tilalmat Mexikó felé. (E szerint tehát a 
fegyverét mindenki maga után vitetheti.) Sőt magával is 
viheti, ha nem egy puskát, hanem kettőt vesz a vállára, 
mert az már akkor nem fegyveres invázió; hanem fegyver- 
kivitel.

—  —  Egy hamburgi kereskedő ki több Ízben 
bukott már meg, nagy szerencsével, most hirdeti a la
pokban, hogy ö illendő magas honoráriumért ajánlkozik 
leczkéketadniarravaló kereskedőknek abból a tudomány
ból : hogyan kell haszonnal megbukni tudni ? a hitelezők

Laptulajdonos és fömunkatárs: J ó k a i M ó r .
Felelős szerkesztő: D ie x e s  L ajos.

Lakása: Lövész utcza 6. sz.

szemeit kitörülni, s a hiányosan vezetett kereskedői i 
könyveket adjustirozni ?

--------Most meg valaki olyan legyezőket talált fel
a mik maguktól mozognak; nem is kell az embernek a 
kezét fárasztani, hogy magát legyezze. ('Már csak elvá
rom, hogy mikor találnak fel olyan villákat, a mik ma
guktól rakják a kész pecsenyét az embernek a szájába.) 
Bizony, hallod: nagy munka is az az evés! a nagy úr
nak azért mert sokáig tort , a szegénynek meg azért, 
mert nehezen jut hozzá.

--------Legújabb divat pedig, a mit a divatlapjaink
sem említettek, hogy Párisban most a vendégségeknél 
elébb a hölgyek ülnek le az asztalhoz, egy-egy üres 
széket hagyva maguk mellett s azután mindegyik hölgy 
megnevezi azt az uraságot, a ki melléje üljön. (Hátha 
aztán egy egy gavallért öten hatan is akarnak maguk 
mellé ültetni?) Hm. De hátha a kinevezett gavallér 
nem akarja a kinevezést elfogadni ?

— —  (Minek tartotta most azt a nagy beszédet 
Napóleon herczeg Ajaccióban ?) Hát tudod az úgy van, 
hogy Napóleon maga nem akar semmit mondani. Már 
pedig ha valaki semmit se mond, arról általánosan az 
a vélemény , hogy hallgat. Hogy tehát ne mondhassák 
róla, hogy hallgat, felbiztatja az öcscsét, hogy tartson 
egy beszédet, a minek a liberálisok örüljenek; a felesé
gét meg arra, hogy tiltakozzék a beszéd ellen, a minek 
megint az ultramontánok örüljenek. így aztán mind a 
két fél meg van elégedve. (Nekem úgy tetszik, hogy a 
svábhegyen is vannak ultramontanok ?) Nem egészen 
azok ők, még csak supramontanok.

---------A fiatal Leuchtenberg herczeg elszöktetett
egy párisi tánczosnöt. (Vagy talán a párizsi tánczosnö 
szöktette el Leuchtenberg herczeget ?) Úgy lesz. Hanem 
a megrettent orosz követség elkapta őket röptében vala
mely német városban, mielőtt valamely reperálhatatlan 
hiba történhetett volna. A szép hölgy esküdött, hogy 
ötét csak a halál választhatja el a herczegtöl, s a her
czeg halállal fenyegetett minden halandót, a ki ötét meg 
akarja abban gátolni, hogy imádottját nőül vegye. A 
muszkának aztán volt esze, titokban megalkudott a jól 
védett vár asszonyával, hogy mennyi pénzért válnék el 
még ebben a siralom völgyében a herczegtöl ? —  Más
nap egyedül találta magát a herczeg a vendéglőben : a 
szép ballerina —  egyedül szökött odább.

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Pesten 1865. 
(Barátok tere 7-ik szám.)

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.


