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A Z S ID Ö  B O T A N IK U S O K .
Finkelstein. Hallja maga johász! Therelje 

másfelé a johait, mert mi az orasága engedelmé- 
ből vágyónk itt.

Juhász. Hát osztán miért terelném?
Finkelstein. Mert lerágják elölünk a drága 

füveket.
Juhász. Kicsodák maguk, hogy füvekre van 

szükségük ?
Finkelstein. Mi bothanikhosok vagyunk.
Juhász. No még ilyent se értem! Hallottam 

ugyan, hogy a merinó kosokat pokróczokba ta
kargatják, de azt hogy olyan kosok is legyenek, 
a kik emberi bőrbe bújnak, bizony nem képzel
tem volna!
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Tizenheten . . .
Tizenheten vannak 
Az antiszemiták.
— Mily törpe nummerus! 
Mosolyog a világ.

— Hiszen ha a többi
— Filoszemita mind,
— Ennyinek a jordán
— Oda se hederint.

Igaz! A tizenhét 
Nem sok vizet zavar, 
Habár minden téren 
Csupán csak jót akar.

Letorkolni őket 
Könnyű a nagy számnak; 
Még se lesznek ők, kik 
Egykor csúfot látnak.

Alig történt meg a 
Legelső szavazás,
S már is érezhető 
Nálunk a haladás.

Tizenhétből ha rm in ez 
Lett az első héten,
Ekként Istóczyék 
Gyarapodnak szépen.

Napról-napra igy majd 
Viszik háromszázra,
Sakter népség onnét 
Elpusztul rakásra.

Megváltozik minden: 
Tisztelt ház s törvények! 
Nem fognak tátogni 
Nép előtt örvények.

Meg lesz szabadítva 
Lelánczolt Hunnia, 
Sakternek nem lehet 
Többé befonnia.

Mert a mit e nehány 
Apostolunk hirdet, 
Hazánkra mindinkább 
Szebb napot deríthet.

Mocsáry. Halljátok híveim! Nagy veszedelem 
fenyegeti az érdekeinket. A fölső házat újjá akarják 
szervezni, még pedig akként, hogy annak valameny 
nyi bevett vallásfelekezet főpapja tagja lehessen.

Eötvös. Nos? Mi veszély van abban? Hiszen 
akkor a mi rabbinerjeink is oda kerülnek ?

Mocsáry. De mit ér az? Ha a református 
püspökök is mind oda kerülnek, a kik nagyobb an
tiszemiták még a katholikus főpapoknál is.

Eötvös. Igazad van. Ezt minden áron meg 
kell akadályoznunk.

Mocsáry. Tudod mit? Még most mind a két 
tőnkről azt hiszik, hogy jó reformátusok vagyunk. 
Nem tudja senki, hogy elveinkkel együtt át vagyunk 
buxbaumirozva a jordánok közé. Csináljunk a re
formátusok közt egy kis ribilliót.

Eötvös. De miként? ;!
Mocsáry. Hirdessük ki, hogy a református ; 

püspököknek a felső házi tagság nem dukál.
Eötvös. De ennyire megalázni a saját vallá- jl 

sunkat!?
Mocsáry. Nem dukál nekik először azért, mert 

nem ők kormányozzák az egyházat, hanem a fő- j 
gondnokok, a kik maguk is többnyire mágnások és 
igy kétszeresen csak nem ülhetnek a főrendek közt, 1 
másodszor nem dukál azért, mert nem bírnak vala | 
mennyien egészen tisztára borotválkozni, s igy össze- j 
téveszthetnék őket a rabbinusokkal harmadszor pedig 
nem dukál azért, mert inas helyett, nehogy hátrább 
maradjanak a katholikus főpapoknál, kénytelenek j 
volnának az egyházfit magukkal vinni, a ki unalmá
ban az ajtóban könnyen rákezdhetné azon ismeretes 
keserves nótát, hogy: Uram! Pogányok jöttek örö- . 
ködbe. A mit azután még a miniszterek is magukra |j 
találnának venni, és vége hossza nem volna a vil : 
longásoknak. Egyszóval zavart csinálnának a főrendi 
házban, hol eddigelé mindég csak békesség volt.

Eötvös. De hát végre is ki képviselné a re
formátusokat a főrendi házban?

Mocsáry. A rabbinusok, azoknak pénzük is 
van elég arra, hogy nagy pompával, aranyos kaftán 
és selyem tincsekkel jelenhessenek meg a gyűlé
seken.

Eötvös. No pajtás! Látom, hogy nagyobb sak
ter vagy nálamnál!

Mi bántja Apponyit?
Orvos: Ugyan mi bántja azt a szegény Apponyit, 

a mérsékelt ellenzék vezérét, hogy annyira epéskedik 
az antiszemiták ellen?

K ép viselő: Hej nagy annak a baja!
Orvos: Csak nem beteg?
K ép v ise lő : Szeretne bársonyszékhez jutni. 
O rvos: Csinálok én neki, de nem bársonyból.

W  á j  b e 1 e.
Mért hívják a zsidók az asszonyaikat vájbelé- 

nek ? Azért, mert a piaczon mikor venni akarnak 
valamit, előbb mindég belevájkálnak.
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Zsidóálmok a fjosszunapon.
F a 1 k. Borzasztó álmaim voltak ! Álmodtam, 

hogy a magyar gentry a Lloyd ellen konspirált. Hogy 
csopán antiszemita lapokat akart olvasni, és nekem 
nem volt erőm megakadályozni. Csakhamar azután 

: felismerte alakoskodásainkat, belátta, hogy mily ál- 
j utakon akarjuk mielőbb a nyakát kitekerni, a Zi- 

mándy ébresztő hangjait zúgták a fülembe, és én 
belefordultam a fekete styxbe. Még mikor fölébred
tem is annyira meg voltam ijedve, hogy a tentatar- 
tómat levertem az asztalról, s tönkretettem ujdonat 
új mancsettáimat, a miket leendő miniszterségem 
reményében vásároltam.

W a h r m a n n  Püff neki! Nekem még bor
zasztóbb álmám volt. Felém volt irányozva újabban 
lstóczy piskelesze, s ez egyszer nem a Komjáty féle, 
hanem egy rettenetes sóval töltött karabinágyu, me
nekültem volna előle váltig, de nem lehetett az em 
berektől. Könyörögtem nekik, hogy adjanak helyet,

; ne állják el az utamat, de azok rám sem hallgattak.
! Ekkor az emberek lovagiasságára számitva, igy ki

ülték fel: Hát nincs már a magyarban egy csöpp 
gcntryvér, hogy utat nyitna az ártatlanul üldözött 

I menekülőnek? Micsoda? kiáltának valamennyien fe- 
I lém. Hát már nem is emlékszik rá, hogy kiirtotta az 
í egész magyar gentryt ? így hiába hivja őket segít

ségül. Ekkor lstóczy piskelesze elsült, s én belesül- 
I tem a gentry üldözésébe.

M e z e  y. Hagyjátok e l ! Az én álmom nyo- 
1 masztóbb volt valamennyinél. Álmodtam, hogy a 

miskolcziak küldtek a számomra csizmából egy ak 
kora mandátumot, hogy még a ki csinálta is benne 
lakott. Mit csináljak én ezzel az irgalmatlan nagy 

j csizmával? Hogyan mutassam én azt be az ország
házban? Hogyan fognak engemet ottan verifikálni?

! Izzadtam a gondolkozástól. És ekkor megjelentek 
előttem az Egyetértésbe Írott valamennyi vezérczik- 
keim. Egy mentő gondolat villant fel agyamban, fel- 
kiálték az örömtől! Ah, hát mégis csak valahára el
jöttetek a megmentésemre ?! Jertek ide mellém sor
ban ! Úgy sem vagytok másnak valók, mint kapczá- 

I nak. Belegyiirlek mindannyiotokat a csizmámba, leg- 
! alább igymajd felhúzhatom és verifikáltathatom maga- 

I  mát. Úgy is lett. Csakhamar verifikáltak. De ekkor 
í meg nem birtam többé levetni a csizmáimat, mert 
j a vezérczikkeim annyira szurtossak voltak, hogy 
: elválhatlanul odaragasztották a lábamat. Felébredtem 

a kínos álomból, azon még kínosabb valóra, hogy 
j nincsen mandátumom.

K r a u s z  L a j o s. No akkor nekem volt 
mégis legrettenetesebb álmom! Engemet elfogtak 

; azon szerencsétlenek, a kiket az italaim csontvázzá 
aszaltak, s erőnek erejével megkóstoltatták vala- 

I mennyi pálinkámat. Képzelhetitek, hogy mily szeren
csés véletlen az, hogy életben maradtam! B rrr!!! 
Nekem a saját pálinkáimat inni! Inkább kikereszteL 

: kedem. A sok mindenféle zagyvalék pálinka meggyu- 
j ladt bennem, s midőn javában égett, neki estem a 
' szent endrei vásáron vett szavazóimnak, s lenyeltem 

belölök hamarjában vagy tizenkét városi tűzoltót. 
Ezek azután kiszivattyúztak belőlem még egyszer l

hatvanezer forintot és az országgyűlési verifikáczió 
után könnyebb lettem,,egy egész mandátummal. Mi
kor felébredtem be volt adva ellenem az országház
nál a kérvény. Választásom meg lesz semmisítve.

O a S D

lstóczy és Mezei.

írjuk a hátatokra.

Apponyi okoskodása.
Hét zsidó és tizenhét antiszemita képviselő van 

a tisztelt házban s ezek úgy látszik küzdeni fognak 
egymással. Én mosom a kezeimet. Szeretnék azonban 
bársonyszékbe jutni s onnét nézni kényelmesen a 
harczot. Minthogy pedig a zsidók közelebb állanak 
a bársonyszékekhez, mint az antiszemiták, ergo le 
buxbaumozom az antiszemitákat s hizelgek emezeknek 
Jussanak azonban, a legújabb jelenségek szerint, az 
antiszemiták, ha csak titokban is, többségre mindjárt 
beállók második Istóczy-nak. Hja, a czél szemtesiti 
az eszközt.
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A PHOLSZKY JUBILEUMA.
Zsidó lapok protektora: 
Pulszky Ferencz jubilál; 
Érte lia kell, ezer jordán 
Piszkolódásra kiáll.

Pholszky a hős és boráti 
Tolják a friss levegőt; 
Sóhajtozzak: Az is jobb volt 
Hetven évvel ezelőtt!

A kedvéért megmozsdik száz 
Frakkot húz s fog czilindert, 
Múzeumnál foghagymától 
Illatozik már a kert.

Dehogy mégis szárazon ne 
Múljék el a drága nap; 
Duna parton egy kis bajzli 
Várja őket és a csap.

Eljöttünk óh drága Pholszky! 
Gratulálni thégedet.
Adj mi nekünk boráthidnak 
Jó ozsonnát, ha lehet.

Ámde Pholszky is nagy zsidó, 
Nem csak ír, de kalkulál: 
Hogy ezeket megtraktáljam, 
Nincs tiz háznál annyi tál!

Szép kert az a Muzeum kert 
Sok vig dajkát látni ott, 
Legjobb lesz dísz séta versenyt 
Indítványozni legott.

Inni csak kell jubilánsért,
S szóval éltetgetni azt!
Egy kis ingyenes bor mellett 
‘Had pattogjék a toaszt!

E napon csak az beszélhet,
A kinek nagy orra van,
A pisze még csak sakter sem 
Lehet a boldogtalan.

Legelsőnek bókher Áron 
Állt a médiumra ki,
Kíván ságit vörös, hagyma 
Illatokban fújta ki.

Majd meg midőn jött a pezsgő 
És a legjobb gondolat,
Rabbi képezde tanára 
Állt íel s emelt poharat.

A jó Pholszky tátelebent 
Éltesse a Jeliovaj!
Czikkeitől ellenségünk 
Olvadjon el mint a vaj.
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Tiszteletbeli rabbinust 
Csinálunk belőle majd, 
Thodományát úgy is körül 
Metélte a Peszter Lajd.

így émelygett tudja az ég, hogy 
Mennyi pohár áldomás!
Jó altató: bor és beszéd.
Mintha nem is volna más!

Messziről mint czitadella 
•Díszelgett a híres orr, 
Mialatt még álmában is 
Sakterekért vére forr.

Álmodja, hogy kincseiket 
Rakják az orra elé.
0  meg szépen kanalazza 
Ormányával befelé.

Mert, hogy őt úgy jubilálja 
A zsidó csak szárazon,
Ki is merne gonoszságból 
Kételkedni még azon?

Bizonyos, hogy végre is majd 
Foltját a zsák megleli,
S hálából a jordán népség 
Ügyeinek fekteti.

Álmodja, hogy küzd keményen 
A sok zsidó érdekért,
S hogy azoktól jutalomban 
Részesül mind ezekért.

S a mig csúszik, mászik értök, 
S rongálja saját nevét,
A mit neki juttatnak csak 
Vers, czikk, toaszt és szemét!



Krausz Lajos és Wahrmann.
K r a u s z  L. Hogy némi feltűnést keltsek ma

gam iránt szeretném a felirati vita alkalmával meg
tartani a szüzbeszédemet. Mond csak édes ipám 
uram, hogy mire vigyázzak?

W a h r m a n n .  No thodod csopán arra vigyáz
zál legjobban, hogy mikor azt akarod mondani: 
tisztelt ház ! Nagy zavarodban el ne kiáltsd mogadat, 
hogy: handlé!

K r a u s z  L. Hozzászóljak e a javaslathoz?
W a h r m a n n .  Az nem érdekes. Inkább be

szélj másról, például a finom pálinka gyártásról, 
ahhoz úgyis legjobban értesz.

K r a u s z  L. Ne iitteseek a beszédem alatt egy 
hordót csapra? Legalább több lelkesítőt fognak ta
lálni a beszédemben.

W a h r m a n n .  Hiszen azt megteheted, de akkor 
azok a hunczut antiszemiták is isznak belőle.

K r a u s z  L. Csak had igyák, abból ugyan nem 
isznak egésséget!

W a h r m a n n .  Figyelj még arra is, hogy mi
kor miniszterrel beszélsz, hát ne veregess a vállára, 
mikor társalogsz ne járjon a száddal együtt a szem* 
üldökhöd is és mikor a szószékre állsz hát le ne 
khüpd valamelyik gyorsirót, mert olyan beszéd ke
rül ki a jegyzeteibül, hogy meg nem khüszünöd.

kielégitette. E két utóbbi nevezetességet a zsidó 
központi iroda fogja bemutatni.

Végül ki lesz állítva azon sakterbicsak a mely 
magától kinyílik a legcsekélyebb tehetségű jordáu 
zsebében is, ha ártatlan vérü fiatal lányt érez a 
közelében.

61 tfx-odóo ozez&eoz’t-fiü.

A zsidópavillon tárgyai.
A jövő évi kiállításon az orientalis pavillonok | 

közt lesz egy zsidó pavillon is a melyben következő 
tárgyak lesznek láthatók:

Egy erzsébetvárosi rituális poloska, családostól. 
Kiállítja Fektor a kóser vezér.

Választói jordán könnyek a bukott képviselő- 
jelölt számára. Eszlári aranydézsában kiállítja Eötvös 
Károly.

A lipótvárosi bazilika nagy harangjára utalt 
ötszáz perczentes gentry váltó, mely egy formán 
pusztítja úgy a gentryt, mint zsidóságot. Kiállító 
nömös Igazfi Mór, bzületett Wahrmann. Móricz.

A legújabb találmányu országgyűlési képviselő 
választási szavazó gyűjtő gép, a melybe felül hit
vány pálinkát öntenek, alól pedig kész mandátumok 
potyognak ki belőle. Feltalálója és kiállítója Krausz 
Lajos a gyermektelen gyermekes honatya

Sakter záptojások, a melyeket még a khinai 
szakácsok sem tudtak élvezhetővé tenni. Kiállítja 
Ugrón Gábor.

Kleopátra tőjének a tokja, vagy az obeliszk 
orr, minden felirat nélkül. Kiállítja Pulszky Ferencz, l 
a ki újabban leakar mondani csatalói cziméröl, s 
pályázni fog a faltörő kos elnevezésre.

Egy száz évvel ezelőtt elhalt nyolczvan éves 
vén kisasszony csontvázzá, a melyről Seithauer Ui 
fogja mutatni a teljes ártatlanságot, miután eddig- 
elé szerzett tapasztalata és észleletei azt bizonyítják, 
hogy a gyakori fekvés a csontokon is meglátszik.

Azon dísz köpés, a melyei Buxbaum a védőit I

Mamelukkok táborában,
Én irtain a feliratot,
Én árulok az országnak 
Mindenféle jó falatot.

Nesze nektek magyarjaim 
A legjobb politikából,
Zsemle, virsli, a mi csak kell 
S gugyi rá a patikából.

A ki ebbe bele kóstol,
Szí magába beléndeket;
Csupa fáin sakterekből 
Rendezi a főrendeket.

Érdemeimért ma-holnap 
Mente, dolmány kard dukál, 
Mert jövőre felsőházban 
Én leszek a Senyey Pál.

B ankár: Kegyelmes uram! rendjeleket bőven 
kaptam, most már szeretnék valami mást.

Miniszter: Parancsol tán egy kutyabőrt? 
Bankár: Nem lehetne az inkább nyólbőr.
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Az antiszemiták köszönettel tartoznak a kep- 
viselöház elnökének azon tapintatosságért, miszerint 
az antiszemita felirati javaslatot épen Iloitsyval a 
sakterkitünőséggel olvastatta fel. Jövőre alighanem 
Wahrmann fog következni az olvasásban. így leg
alább valamennyi sakter fog kapni egy kis leczkét. 

so*
Krausz Lajos honatya. Bizonyára az atyák azon 

kategóriájából, a kik siró-rivó gyermeküket pálinkával 
szokták elaltatni.

Mért volt annyi handa banda?
Mert pénzt szeretett volna nyerni Fanda.
S mit ezért tett, az szörnyű randa.

so*- *
A szabadkőművesek diszvakolást rendeztek 

Pulszky Ferencz diszkanaluk számára, mely alka 
lommal Ízletes vacsora volt a melyen sok volt az 
emészthetlen toaszt. A vakolás nyomait megküldi 
előfizetőinek a „Neues Pester Journal,“

A kétszerecsen-utczában egy kapura van ki
ragasztva e jordán stilusu hirdetés: „Itt egy kiját
szott asszonyságnál zongora eladó.

A kit nem ért meg' a saját lova.

ZsidógavaÜér: Hej lovász! Mire tanította 
ezt a szörke lovat? Mit mondjak neki, hogy 
lecsendesedjék ?

Lovász: Tessék csak erősen a fülébe kiál
tani, hogy hopp, hopp!

Zsidógavallér: Hep, hep!
Lovász: Ne úgy! Hanem hopp! hopp!
Zsidógavallér: Ne tonitson moga engem 

mogyarul, hiszen tisztán khi todom én mondani, 
hogy : hep, hep!

—
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W a h rm a n n a  képviselőházban.

Azt vetik a szememre a választóim, hogy ke
veset beszélek az országházban, pedig az nem igaz, 
mert én, mikor a börzéről oda hajtatok, még ott is 
egyre mondogatni szoktam magamban: Jach géb, 
Jaeh nem!

M ű b ő r ,

— Ugyan mondja csak, hol terem ez a 
sok bora az Amsli zsidónak? Minden nap két- 
három hordóval szállít ki a vasútra.

— Hát biz az a pinezében.
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A zsidóiskolábo'l.

Tanító: Legyetek böszkék jermekek arra, 
hogy zsidók vagytok, mert mi vágyónk az isten 
választott népe.

Sámi: De ugye tanitó ur, nem mostanában 
választott minket?

K i az első?
Bármennyire szeressünk is 
Tégedet jó Krausz Lajos,
Csehül álló ügyeden már 
Segítni nagyon bajos.

Vásároltad tiz forintért 
Rakásra a voksokat,
Ámde rosszra leginkább ez 
Dönti el a sorsodat.

Itattál is, etettél is,
S vetted, mint a bőröket,
Csapra üttetted az édes 

, Széditő likőröket.

Mégis szédült bele sok száz 
Gyenge fejű szavazó,
Mégis majd a te torkodon 
Akad mostan meg a szó.

Pénz és likőr mámorukat 
Csakhamar kialudták,
S megbánták, hogy lelköket úgy 
Az ördögnek eladták.

Szentendrén is feljött a nap, 
Világosság Ion legott,
Krausz Lajosnak igy már többé 
Nincs mit keresnie ott.

Endrének, mely hozzá szent is, 
Hogyan kéne a zsidó?
Mit tisztelhetnének rajta?
Mikor csak a pénze jó.

Megmondják, hogy befellegzett 
S tisztuljon a levegő,
Krausz Lajosnak ki a házból 
Szaladni kell legelő!

Nincs menyország . . . .  Nincs ám a sakterek számára. 
Választási utóhangok. Kissé megkéstek. Egyébaránt a lefolyt 

I választásoknak lesz nehány utóhangja is mert valószínű, hogy 
legalább is kettőt meg fognak semmisíteni. Rendőri kalamitá- 
8ok. Ne bántsuk a rendőrséget, most épen sok belbajokkal 
küzd, alighanem tisztítókra lesz szüksége, a reczeptet felül
ről írják neki. Az Ilonka által megkoszorúzott pályamű. Ön 
pályanyertessó teszi a „metélt“ cziraíí népszínművet, a melyet 
állítólag egy zsidó zsornaliszta irt. Meg is kritizálja, de a da
rab meséjét nem Írja le, pedig azon fordulna meg az egész, s 
az volna a legérdekesebb. Nem lehetne azt jövőre pótolni ? Az 
elhalasztott árverések. Régi mese. Hogy nálunk Magyarorszá
gon valami csodás árverést se lehet már tartani zsidó nélkül, 
az bizonyos. Gazdáink azonban nem azért nem szeretnek az 
árveréseken megjelenni, a miért ön gondolja, hanem egy
szerűen csak azért, mert nincs pénzük, már pedig ott azonnal 
ki kellene a vételárt drukkolniok. Inkább megveszik azután az 
elárverezett holmikat kézalatt a zsidótól, hitelbe. Ezért boldo
gul oly könnyen a zsidó minden munka nélkül, csupán pénzé
nek ügyes felhasználása és forgatása mellett, és ezért csaphat 
be könnyen sok megszorult birtokos gazdát. A gazdák e pénz
telenségén kellene mielőbb segíteni. E kérdés felett tanácskoz
nak antiszemita képviselőink kik a földművelő osztály szomorú 
sorsát első sorban szivükön hordják T. K.—hoz versek, Irta U. 
F. Dörgedelmes kis versecske, de erős kifejezéseiért közölketlen. 
Nem akarjuk se magunkat sem az irót bajba keverni. A zsidó 
szakác8né. Összefüggés nélküli hangzatos rímelések. Álljon itt 
mutatványul:

Mig maga a konyhán motyog
A fazeka rityeg, rotyog
Mindent öbszc vissza kotyog.

Mathuzsálem. Mi lett belőle ? Talán még ma is él. Mi legalább 
lapunkban még nem jelezhettük a halálát. Ml különbség van a 
kathollkus pap és a zsidó rabbinus között. Összehasonlítását, 
bár kissé találó, de még sem közölhetjük, egyszerűen azon ok
ból, mert ezek egymással egy napon még csak össze sem ha
sonlíthatók. A veres bor hatása. Nem is tudtuk hogyí a fuxin- 
nak olyan kitűnő hatása van. De nem áruljuk el, no hogy a 
zsidó borcsiszárok még ezt is a hasznukra fordítsák. A kántus 
próze8. A zsidó iskolákban aligha akadna párja. Ila ügyeseb
ben volna megírva próbát tehetnénk vele. Hát a hét saktervá- 
gás mit csinál ? Szeretnénk már produkáltatni a hét zsidó or
szággyűlési képviselővel.

Budapest, 1884. Nyomatott Bartalits Imrénél. (VIII., Eszterhiuy-utcza 12. sz.~)


