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HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA. 

F l ó r a . 
Hogy mily pusztíthatlanul szép még ma is, 

ezt legvilágosabban mutatja torzképe. Alig le
hetett rajta valamit elcsúfítani, pedig igyekeztünk 
rajta. Vannak bizonyos teremtések, kiknek min
den illik, kiket minden megszépít, még a ruti-
tás is. 

Ezeket előrebocsátva világos, hogy ez a mi 
Flóránk nem a Szász Károly „Flórája", hanem 
Felekiné, ki a szinlapon olvasható a Melindákkal 
és Fanclionokkal vis-á-vis. 

0 a „középfajú" darabokat virágoztatja, 
mely tudós ezim alá foglalandó minden érzelmes 
darab, melynek már 1. felvonásában megérzem, 
hogy a hős pathetikus deklamátiójának házasság 
lesz a vége. Ez a „középfaj" a czivilizált 
Európa kedvencz repertoireját tölti be. Az a 
barbár Shakespeare köztudomás szerint csirke-
módra öldöklő embereit. Ma csak megkínozzák 
és vajudtatják 4 — 5 aktuson keresztül, de leg
végén bekoezog Hymen és legyőzve az „ár
mányt" diadalra segíti a „szerelmet". 

Flóra teljes hatalmában tartja ezt a fran-
czia érzelmi-skálát, mely a szenvedély magas 
G-jét soha meg nem üti, de azért nem fölületes. 
Nem nagy, de egészséges érzés vonul cl langyos 
hullámokban szerepein. A vígjátékban is az ép, noha 
nem tőről metszett k e d é l y képezi tulajdonképi 
terét. Mikor színpadra belép, azt hiszem egy darab 
friss irósvajat hoz a majoros zöld levelén — 
megezukrozva. Én nem édesen szeretem. 

Ha németnek születik : szemei egész Német
országot andalgó schwármerolásba döntik; ha 
franczia: százezreket ir jövedelmi rovatába; ha an
gol: New-Yorkba jár vendégszerepelni. Mint magyar 
— Aradra vagy Szegedre niegy s még a lécz is 
ráesik a fejére. „Művész hazája széles" — Ma
gyarország, pláne kapcsolt részek nélkül, legfel
jebb Erdély beszámításával. 

New-York helyett Kassa, Pétervár helyett 
Temesvár, Boston helyett Soprony. Ha követ is 
dobnak rám, érteni kezdeni Bulyovszky Lilla ani-
bitióját. A festő, zenész, szobrász bátrabban ve
heti nyakába a világot, a színész vagy író azon
ban mit tegyen? Vágyai netovábbja a nemzeti 
színház, hol legmagasb drámai díj volt eddig — 

3000 frt (csak nőnek), a tautiéme pedig egy-
egy darab után, ha „beüt" felrúg 1500—2000 
frtra, hanem aztán áldhatja is csillagzatát, az 
időjárást, Radnótfáit, a személyzetet, publiku
mot s még az utolsó kortinahúzót is. 

Ertem Bulyovszkynét, de mert értein, an
nál jobban szeretem Flórát, hogy itt maradt 
ebben a kis országban, kis színházban, kis kö
zönségnek játszani csekély fizetésért szép dol
gokat. 

B. J. 

Nagy Finale („A népkörösök" czimű uj opera buffetből.) 

A népkörösök kara. 
Mir sein, mir sein népkörösök, 
Volks-Krcisler német nyelven, 
Ki minket ócsárolni mer, 
üen wern, den wern mer helfen. 

Nyelvünk a német és magyar, 
Zeitungén hab' mer zweie: 
Magyarnak Hon, németnek Lloyd 
Und zwar der neue freie. 

Fél deutsch s halb magyar seid auch Ihr 
Zweimal zvvei Prásideuten, 
Nagy nevetek szivünkben él 
Und auf beschmierten Wánden. 

Móricz. 
Első elnök vagyok én, 
Gyűléseket tartok én, 
Zsidót bolonditok én, 
Csak ugy éldegélek én. 

Eduárd. 
Ich bin ein groszer Maim auf Ehr ! 
Bin neuer freier lledakteur, 
Finanzminister auch in spe 
S e diszes körnek elnöke. 

Vidats János. 
Törökverő az én nevem, 
Bennem nagy erő lakik, 
Nem tettetek meg elsőnek, 
No hát — leszek második. 

Hanselmann. 
Der zweite zweite Praosident 
Bin ich in diesem Kranzel, 
Und weü der Horn steht ober mir 
Bin ich cin g e h ö r n t e r Hansel, 

Kar. 
Oh kettős kétség, nagy négység 
Thu' glücklich praesidieren, 
Jól fog haladni szent ügyünk, 
Es geht ja auf allén Vieren. 

(A népkör -kar tígyus tagja llégy kazlai. l-:-.ritlji'ilj:'i 1: 
a függöny legördül . ) 

]K.gy alattktü, iiiikiiabi 



Nesze magyar! 

Mme Antoinette 

R e s s e m b l a n c e g a r a n t i e ! 

(Ezt a „náje weltben", természet után az étlap hátára kanyarította le Klics Onnan loptam ide be. B. J.) 
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V á r o s v é g é n . . . 
Város végén három összetákolt 
Deszka búsul keserves magában. 
Mi az? Leolvasom homlokáról : 
A Musának állunk templomában. 
Magyar templom — nézni ezt úgy tessék, 
Magyar néven esik nagy tisztesség. 

„Pest magyar! Uj házat a Musának!" 
Nesze az iv, írj —ez nem ajándok, 
Készvényeket aláírni kell csak, 
Haszonnal ápolsz hazafiságot. 
Fel szájhősök, Írjatok alá hát! . . . . 
Szó nem menti meg Pest magyarságát. 

Sángerek és náje fráje Weltek 
In floribus. — Magyar nézi szidva. 
El is húsúi: „Vége a nemzetnek !" 
S közönséges nagy rovásra irja. 
Dikcziók helytt ha pénzt is kiszúrnánk: 
„Hamvainkkal nem telnék be urnánk." 

„Varieté" ugyancsak kelendő ! 
Nem léczbódé, téglán áll ott tégla. 
Uj színházra is akad teremtő, 
Frázis nélkül kicsinálják még ma, 
Csak az a baj, nem magyar az, — német, 
Ok fizetnek. Mi — tartunk beszédet. 

Kolompos Jóska gulyásnak Debreczenben. 

Tisztelt polgártárs! 

Örömmel értesültem a lapokból hogv a vezény
letére bizott bivalyok minap egy pár közösügyes 
dzsidást megszalasztották. A lapok ugyan a bivalyok 
ezen hazafiúi tettét annak tulajdonítják, hogy a 
dzsidások vörös nadrágjától fel lettek bőszítve; de 
én ismerem Debreczent s igy jól tudom, hogy ama 
bivalyok a vörös nadrágot vörös könyvnek nézték és 
igy csak a vörös könyv, illetőleg a közösügyes poli
tika elleni tiltakozásukat akarták nyilvánítani. Miután 
pedig ezen hazafias conduitejöket csak az ön neve
lésének köszönhetik, ezennel kegyelmes elismerésem 
kijelentése mellett igérem önnek, hogy ha miniszterré 
leszek, megteszem önt miniszteri tanácsnak úgy is 
szükiben lévén a valódi kipróbált capacitásoknak. 

Fogadja baráti balomat. 
Jul. 25. 

Tisza Kálmán m. p. 

N y á r i k a r c z o l a t o k . 
I. 

Vidékiek a fővárosban. 
(Folytatás.) 

Császárfürdői bál. 

PIROSKA K. A. Jaj, mama édes, — ugy dobog 
a szivem! 

MAMA. Megállj egy piczit, a pintlid lecsúszott. 
Vigyázz a magadtartására. Aztán olyannal ne tánczolj, 
a kit be nem mutatsz apának meg nekem. 

PlllOSKA K. A. Hisz nem is. (Bemennek. A világítást 
vakítónak találják, a díszítések is fölötte megnyerik tetszésüket. 
Rácz Pali húzza, csak ugy dűl ki a :zeme.— Piroska magában :) 
Ezek hát azok a hires platánfák, melyekről a „Kikirics" 
annyi szépet tud regélni ? Váljon itt van-e Bulyovszky 
meg Milassin? 

APA. Hol kapunk itt helyet? Ahova néz az em
ber, mindenütt ülnek. (Meglát egy asztalt, mely mellett két 
ur ül.) Ugyan uram öcsém, tán szoríthatnának egy 
kis helyet. 

1-SŐ ÜR (előzékenyen felugrik.) Ó, parancsoljon 
uram. Nagysáim, boldogok vagyunk, hogy rendelkezé
sükre bocsáthatjuk asztalunkat. 

MAMA (odasúg férjéhez.) Milyen gavallér, előzékeny 
urak. Látszik, hogy nagy városban vagyunk.— Óh ké
rem alásan, de talán háborgatjuk, nem is gondoltuk... 
igazán beszélve . . . (A két ur összeszorul.) 

2-IK UR. Óh, esedezem nagysám, egy cseppet se 
méltóztassék nyugtalankodni. 

APA (odasúg feleségéhez.) Te asszony, ezek nyilván 
előkelő urak, mindegyiknek gomblyukában rendjelet 
látok. 

2-IK UR (a ki meghallotta.) Nem rendjel az, uram 
— hanem ennél sokkal több: rendezőjelvény, a mi há
rom szótaggal és két máslival több a rendjelnél. 

A P A (rámered a 2-ik úrra, mint a ki nem tudja mit be
szélnek hozza. Egyszerre azonban): Ahá, ahá ! Ugyan úgy-e? 
No derék, az isten éltesse! De hát voltaképen, kikhez 
is van szerencsénk? Én Kákatövi Rucza János de Ká-
katő vagyok. Feleségem — Piroska lányom - Laczi 
fiam, jogász. 

1-sö UR. Óh, e név nem ismeretlen előttünk. A 
kákatövi választások hire 

APA. Hogyan ? Hát tetszett hallani ? Programmo-
mat méltóztatott olvasni ? 

1-sö UR (ünnepélyesen.) „Húsz évi keserves szen
vedés sem birta kiirtani e sokat hányatott nemzet
ből 

APA (szikrázó szemmel) az ősi szabadsághoz 
való ragaszkodást. Ámde oly nagy veszedelemben.... 

1-sö UR . . . . mint jelenleg, nem forgott még e 
szent hon. El vagyunk árulva, eladva...." 

APA. Tökéletes! Szorul szóra az én programmom. 
Hadd öleljem meg kedves, édes uröcsém. No lám, lám! 
(Megöleli és megcsókolja.) 
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1-ső UR. De hogy ismeretlenekkel ne üljenek az 
asztal mellett — van szerencsém bemutatni sze
mélyemben Juliovszkyt a „Kikirics" szerkesztőjét! 

PIROSKA K. A. (elsikítja magát.) 
MAMA. Mi lelt? 
PIROSKA K. A. Semmi, mama — de ez a vé

letlen ! 
JULIOVSZKY GY. Ez itt barátom, Lilaszin, segéd

szerkesztőm. 
PIROSKA K. A. Jaj mama! Ez igazán különös... 

milyen furcsa találkozás.... 
LILASZIN. Óh, előttem a Piroska név sem isme

retlen, mely nem egy illatos vers virágárnyában lengeté 
hiniporos szárnyait. 

PIROSKA K. A. (mélyen elpirul- s akadoz.) Igazán em
lékezik ön . . . csakúgy magányomban irtani.. . . 

LILASZIN. Nagysádban rendkívüli tehetség lap
pang. — Mióta méltóztattak megérkezni ? (A conversatio 
megered. A két Ur igi>n szeretetreméltó. Apa, mama, lány el 
vannak ragadtatva. Lilaszin az anyának félhangon eklicséri 
lányát, ki okvetlen a mai hálnak királynéja. Laczi csak a száját 
tátja a két úrra, kikben felváltva bámulja az irót és rendezőt. 
A kellner hoz ételeket és borokat.) 

LACZI (megrúgja apját súgva:) Apa, látta már? 
APA (türelmetlenül.) Ejnye no, hát mit láttam volna ? 
LACZI. A két ur kezében azt a fekete tányért? 

(Lilaszin kifeszíti „chapeau mécani(iue"-ját. Laczi visszaugrik 
ijedtében.) 

APA. Ejnye, uram öcsém, hát német kalapot 
hord ? Csakugyan! Most látom hogy a ménykő közös
ügyes divat, hogy felkapott Pesten. 

JULIOVSZKY. Óh, ez mit sem változtat az elve
ken. Csak a szív legyen magyar! Lássa uram, én di
vatlapot szerkesztek. Lapomban csak a divatról van 
SZÓ és uram, (a nőkhöz fordulva) hölgyeim, és az én 
„Kikirícsem" mégis baloldali divatlap. Nagyságtok 
emlékezetére hivatkozom, ha eszükbe juttatom a derék 
bal- vagy bal-derék fűzőt, a ruhaderékok mélyen decol-
letirozott szabadelvűsedét, a hajnak demokratikus, mal-
peiyné frizuráit, az ellenzéki napernyők vagy is napel
lenzők mintáit, a 48-as rétes receptjét stb. stb. 

p ' > Tökéletes igaza van Önnek. (E percz-
ben megszólal a quadrille ritornellje. Lilaszin karjára fíízi Pi
roskát s fölmegy vele a tánezhelyre.) 

MAMA. Laczi, vidd ntána a sált. 
LACZI. Jaj, éd's anyám, de magam is szeretnék 

ám tánczolni. 
MAMA. Hajsze tánczolbatsz! 
LACZI. Az ám! Akár hányat kértem fel, mind 

aszonta, hogy engazsérozva vau már. (Apa nagy szóba 
szeretne ereszkedni Juliovszkyval, de ezt kötelességei elszólítják. 
Magába marad hát, pipáz és iszik.) 

JULIOVSZKY (a mamát fölfedezi.) Óh, nagyságodnak 
szép, remek lánya van! Mily magatartás, mily nevelt-
ség. Mintha csak a salonban termett volna, pedig jó 
gazdasszony is, mernék rá fogadni. 

MAMA (neki melegedve.) Jó-e ? Uram, 12 esztendős 
kora óta Ő a jobbik kezem. Tud főzni , sütni, varrni, 
vasalni, beszél francziául, verset ir, zongorázik. Sze
gény módunkhoz képest neveltettük. 

JULYOVSZKY. Mily szerénység! 
MAMA. NO, az igazat megvallva, Piroskának lesz 

mit aprítani a tejbe. (Bizalmasan.) Lássa Juliovszky ur, 
ha az ember ennyire hozta már gyermekét, nem sze
retné valami falusi legény kezére adni. 

JULIOVSZKY (biztatólag.) Bölcsen beszél nagysád, 
mint j ó anyához illik. (Mélyen belemerülnek e themába, s 
a mamának minden arra lejtő fiatalról fölvilágositásokat ad a 
szeretetreméltó cicerone. A pajtás a túlsó colonncból átint. 
Válasz: Helyeslő fejbólintás. Juliovszky kiveszi jegyzökönyvét s 
e szókat írja bele : 2-ik kategória.) 

PlROSKA K. A. (kigyúlva, sugárzó szemmel, boldogan.) 
Mily jó a zene! — (Sóhajjal.) Ha rágondolok, hogy 
vissza kell mennünk falura, sirhatnék. 

LILASZIN. Nagysád csak is e fővárosi körök dí
szének van teremtve. Nagysád királynéja volna minden 
bálunknak, (stb. stb. folytatását lásd a „Kikirics" jövő 
számában. 

PIROSKA. Hát az az angol ott hogy kerül ide? 
LILASZIN (kaczag.) Ah! Fölséges! Jancsi, jöjj ide ! 

Van szerencsém bemutatni nagysádnak lord John As-
botb urat. 

ASBÓTH (feszesen meghajtja magát.) Nagysád is an 
golnak tartott ? 

PIROSKA K. A. Bocsánat! Nem hittem . . . nem 
tudom . . . ne vegye rósz néven . . . 

ASBÓTH (öntudatos nyugodtsággal.) Sőt ellenkezőleg, 
hálával tartozom nagysádnak, hogy széniébe tűntem 
(stb. A discursus foly. A franczia után csárdás következik. Pi
roska már nagyon piroska. Mindig kézben van. Mellettök egy 
tánezos általános feltűnés tárgya. Murska nem trilláz ugy a 
torkával, mint az az ur ott a lábával. Ugy összekeveri lábait, 
hogy a jobbik a balon van, a bal meg jobboldalt kapálózik. Aztán 
nagyokat rikkant, a hajat tépi s zsebbevalójából kifacsargatja 
a verítéket.) 

PIROSKA K. A. Úristen, ki az az úr? 
LlLASZIN. Az ország kor tese! (Ez meglátja a pihenő 

Piroskát, odarohan.) 
ORSZÁG KORTESE. Nassád, én Jankai vagyok az 

ország kortese, esedezem egy kis tánczért, csak két 
fordulóra. 

MAMA. Elég lesz már, édes lányom. 
ORSZÁG KORTESE. Elég? Óh nassád, mikor lehet 

elég a csárdás? Én a pókon is túltennék, ha meghal
nék! A póknak halála ntán is kaszál a lába. Oh nassám, 
hadd legyek én is kasza, mely e virágszálat csárdásaim 
kazlába tarolja, (rőrültség. Lilaszin és Juliovszky halkan be-

| szélgetnek. 
LILASZIN (súgva). Lehet vagy 20,000 forintja. Az 

apja vén szamár, azt könnyen rávesszük. 
JULIOVSZKY. A mama meg vén lud. Azt már 

megpuhítottam, Ü. kis lány meg libus , az mindenre 
rááll. Fogyaki Gyuri 10°/0-et igért, ámbár Nemtelik 
Bandi ma mond ta (a Rákóczy-iuduló megzendül. Ál
talános takarodás. Apa, mama s Piroska a három úr társasá
gában szállnak a gőzhajóra. A hold süt, a Duna visszatükrözi, 
a malmok zakatolnak, az éji szellő nem birja lehíísíteni Piroska 
izgalmait.) 

(Folytatás következik.) 
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Ékes koszorú, 
mely köttetett az ellenzéki lapok érvelésének virágszálaiból, 

Finis Hungariae ! A ministerium tönkre tette az országot, 
feláldozta minden jogát, egy pár német szép szóért eladta a 
hazát. A ki még elég hivékeny és kételkednék forrón Kéretett 
tárczánk — akarom mondani hazánk szomorú sorsán, vessen 
egy pillantást a ministerek működésére és meg fog győződni, 
hogy a ministerium minden lépése odaczéloz : ámítani a népet. 
Lássuk a dolgot közelebbről. 

BEUST. Már neve mutatja, hogy a nemzet marására 
született. 0 a katonatisztek fizetését fel akarja emelni. De a 
katonai zsold csak kriegsfusz alkalmával szokott fölemeltetni 
és igy világos, hogy Beust háborút óhajt és a háború ínségét 
akarja hazánkra hozni. 0 mint szászországi minister az Austriá-
val kötött szerződést makacsul beválta. Ez eléggé jellemzi őt. 
Hisz a pragmatica sanctio is szerződés, mi még sem tart
juk meg. 

KUHN. Zsidó volt és Kohn-iiak hittak. Szeretne hábo
rúsdit játszani, de fajának természetéhez képest fél az ágyu-

lövéstél. Szájáu Wörndli, szivében félénkség. Testén tábornoki 
egyenruha, lábán békecsoszogó papucs. Es ezen ur a hadügy-
minister. 

BECKE. Ez csak azért lett minister, mert kövér. Ha őt 
látja a világ mint a bőség prototypját nem gondolhat a deficitre, 
pedig nagy hasában ott ül guggon a „deficit" Ubryk Borbálája, 
rémes aszottságának irtóztató soványságában. 

ANDRÁSSY. Dufla ámítás. Látjátok mosolygó arczát? 
Hát illik egy jó hazafihoz a siralmas 12 évi — azaz hogy 20 
évi szenvedés által elvérzett szent honnak rendezetlen belső és 
tekintély nélkül való külső viszonyai közepett mosolyogni ? Hát 
ez hazafiság? Vagy azért lovagol mosolyogva a ligetben, hogy 
bolondítsa a népet, mintha az ország ügyei a legszebben vi
rágoznának V 

Volt alkalmunk őt látni akkor is, midőn ilyen arczot 

csinált. Kérdezzünk minden részrehajlatlan hazafit: illik-e, ha 
a ministerelnök, arczának ily epés kifejezésével, alannirozza a 
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kedélyeket? Ha már Isten átka sulyosodott e nemzetre, minek 
azt éreztetni velünk a ligetben, minek „spazieren führen" az 
ilyen keserű vonásokat ? 

Ezekből világos , hogy Andrássy sem jó hazafi , sem 
diplomata. 

Mit szóljunk róla mint honvédelmi ministerről ? Mi 
haszna ha csak a közösügyes katonatisztek fizetését emeli föl és 
a honvédekét nem V Mit ér, ha azt, a ki 1848-ban honvédhadnagy 
volt, most meg nem teszi legalább őrnagynak ? A honvédek ru
házatát sem a szegedi szappanyosok sem a debreczeni mézeska
lácsosok által csináltatja, hanem valami Harapat nevű emberrel, 
ki bizonyosan Beust-iiak magyarosított rokona. 

EÖTVÖS. Mit lehet várni az oly ministertől, ki nemze
tét becsméreli, ócsárolja? 0 népnevelési törvényt akar. Tehát a 
magyar nép neveletlen ? Saját nemzetét az egész világ hallatára 
neveletlennek mondja ! Forduljunk el tőle. 

LÓNYAY. A szerencsétlennek nincs deficitje ! Pedig már 
száz vczérczikk, galanterieczikk és quondam tövis volt készen a 
deficit ellen, ós most Lónyay strichet csinál a rechnnngon ! 
Pedig hazudik, mert ha nincs is deficit, de lehetne, és ez elég 
Van-e nagyobb szerencsétlenség egy országra nézve, mint ha . a. 
közvetett adóheli jövedelem gyarapodik ? Hisz ez a nagyobbmérvű 
consumtiónak és igy a nemzet vagyonosodásának jele, tehát 
egészen ellenkezőt bizonyit, mint a mit mi akarunk kihozni a 
budgetböl 1 

MIKÓ. Ennek legnagyobb bűne, hogy Hollánt el nem 
teszi és azt Schwarcz Gyulával nem helyettesíti. Keresztül hál-
lózza ezt a szerencsétlen' hazát vasutakkal. A kinszenvedett hon 
meg fog törni a vas teher súlya alatt. 

HORVÁTH. Ez az ember egészen fel akarja forgatni az 
országot. Neki Isten tudja micsoda szobatudós birák kellenek! 
Salamon király nem járt a pataki collegiuniba mégis igazságosan 
tudott Ítélni. Az ítélet a józan {esz kifolyása. Minduntalan 
mondja maga is, hogy a magyar nép józan, tehát tud Ítélni. 
Minek aztán tanúit bíró f Ha a biró jól tud lovagolni, károm
kodni, jobban imponál a népnek, mint valami tanulás közben 
elaszott szemüveges tudós. - 0 gyors igazságszolgáltatást óhajt. 
Mintha az a zsidó nem mindig elég jókor jutna uzsorás pénzéhez. 
Aztán ad vocem uzsora — ezt is eltörülte; tehát világos, hogy csak 
a zsidóknak akar kedvezni. — Magyar ember akar lenni és hi-

i vatalnokaival drága pénzen beutaztatja a fél világot az esküdt-
I szék, fegyintézetek és ilyen haszontalanságok tanulmányozása 
j végett, hogy aztán az idegen plántákat hozza szűz anyaföldűnkre. 

Themis ! ha nem volna bekötve szemed, azt most kellene be
kötnöd, hogy ne lássad a szegény magyar jp.g halomra diilt 
romjait! stb. stb. 

(Igy megy éz napról-napra A reude'sen ezzel végződik : 
„F in i s Hungaviae!") 



Festészet i pályázat. 
A m. kir. cultusministerium az alább megnevezett történelmi mozzanatok művészi megörökítésére hirdetett 

pályázatot. A politikai szélcsendet felhasználva: gyenge tehetségeinkhez képest sietünk a buzdító feladatnak megfelelni; 
bátran nézve igazságos bírálat elé, az öt közül előleges megítélés végett hármat bocsátunk közszemlére. 

A „B. J . " mű-osztálya. 

— Anch' io sono plttore! 

"Kun László a morvamezei diadal után szövetségesének Habsburgi Rudolf német császárnak 
átadja a cseh királyfit" 

„ . . . Eltérőleg az unalmas szokástól, a hatalmas császár kedélyes otthonában mutattatik be, Az erélyes kun hős 
által fiiltövön ragadt cseh királyfi panaszos arczkifejezése a nézőt mélyen megrendíti. A jelenetre fenséggel alátekintő jól
lakott családi madár különös reliefet ad a merészen szelid fogalmazásnak. („M. Újság" 1870.) 



III. 
„Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tudósai körében." 

A jeles fejedelem, beleunván a bohóczokba, tudósokkal népesiti várpalotájának szellős csarnokait. A szigorú 
stylben tartott, Gaiger felé hajló de' tőle különböző felfogású vázlat azon jelenetet ábrázolja, midőn a tejedeimi tudós 
azon kérdést intézi'az „Augsb. alig. Zeitung" szerkesztője dr. Altstádterhez ; Bisterfeld újpesti rabbinushoz; Petőfi jeles 
fordítójához Opitzhez; az akkori udv. vegyész és fotográfus Geleyhez, s a többi tudóshoz: váljon a tyúk létezett-e előbb, 
vagy a tojás ? A tépelődő tudósok arczkifejezése a németalföldi iskola aranykosára emlékezteti a szemlélőt. M aszúk Hug-o. 

V, 
„Nagy Lajos a visegrádi vár udvarában fogadja a külországi fejedelmek tisztelgését." 

Naivságában fönséges compositió. Ha a jelmezekről nem is, de"a hajóraj eredeti sorrendéből azonnal megtudjuk, melyik az angol, 
német, franczia, szerecsen, muszka vagy spanyol fejedelem. Nagy Lajos nagyságát mi sem illustrálhatja találóbban annál, minthogy ő 
csaknem oly nagy mint kir. várának őrtornya. A kir. lak architektúrája nemes arányai és fönséges stylje által szerencsés fóliája az 
emlékezetes eseménynek. A fölkelő nap alkonya bucsusugaraival üdvözli a királyi vendégeket. Keleti Gusztáv. 
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A krakói szent szüzek. 
(A .,B. J." eredeti tudósítása.) 

Dileete mi tíli redactor in Dominó! 
A krakói eset, mely legújabban oly szomorú for

dulatot vett, az egész profánus világot fbglalkodtatván, 
nem tehetem, liogy én is, mint az ön „eredeti tudósi-
tója" annyival is iukább hitelesen ne tndósitsam az 
esetről, a mennyiben az ujabban istentől merőben el
rugaszkodott journalistika az erőszakoskodó törvényszék 
támogatása mellett egészen hamis színben közöl hamis 
tényeket. 

A dolog igaz menete a következő: 

Páter Ktibronastis, istenfélő agg karmelita barát, 
ujabban az igazság tüzetesebb kutatására adta magát s 
e végből egy latin közpéldaszó utasítását követvén (mely 
megjelöli, hogy ubi veritas,) mély tanulmányai közben 
egyszer másszor oly állapotba jött, mely nem ez világ 
elé való. Ugy ily önfeledt, ihletett perczenotben, midőn 
az igazság kutatása folytán lábai immáron nem igen 
bírnák fejét, sem gyarló nyelve nem engedelmeskednék 
a benne háborgó szellemnek, hanem kalandoznék öntu
datlanul, mint ahogyképen kalandozik minden bűnös 
és bűnre hajló hus és vér, profánus fülek kihallgaták 
vala az ő nyelvének beszédeit, melyek szent titkokat 
áru Iának el. 

Vajának pedig ezen szent titkok a következők : 
A krakói apacsa kolostorban a mezítlábas kar

melita-szüzek egy apáczát bezárva tartanának egy czel-
lában immáron huszonegy évek oltától Ibgvást, nem 
mondatván egyúttal miért miért nem. 

Ks megindul vala a törvényszéki commissió a 
klastrom felé és kére vala bébocsájtatást. 

Az ajtónálló apácza méltán elpirul vala ennyi 
férfiúnak nappal való belátogatására és szűziesen vona-
kodék a szokatlan időbon jött karavánt bébocsájtani, 
mondván hogy nem ereszti bé. 

A kommissió vezére peuig monda: Az pispek ne
vében jövünk, mire az apácza ajtót nyit vala; és 
monda a kommissió vezére, vezessen minket soror 
Borbála czellájában. Mire a szűziesen piruló apácza meg-
ijedettnek mutatkozni állíttatik, a mi azonban nem áll, 
csak azt mondván, hogy tessék a fejedelemasszonynyal 
beszélni , és vezeté őket a fejedelemasszonyhoz és 
monda ennek a commissió vezére: Hol vagyon soror 
Borbála, a ki meztelenül bezártnak lenni mondatik. 

Az ájtatos apáczák ezen profánus, sőt obscoenus 
szó kiejtetvén, sivalkodának és mondák: Jézus segély ! 
ÉS inondá a fejedelom asszony: Soror Borbála vissza,-
vétkezvén Ádám és Éva ősszüleink eredendő bűnét 
ezen összülék eredeti állapotába juttattatott; hogy ezen 
állapotot a profánus világ minémü szóval jelezi, azzal 

ezen szent falak lakói nem törődhetnek, ámbátor a szű
zies szemérem annak hallatára felsivalkodik; soror 
Borbála tehátlan paradicsomi állapotban találtatik, bo
csássa meg az ég az ő bűneit, melyéken szerencsétle
nül rajtakapatván, elzáratott; ha több esze lett volna, 
máskép eshetik vala a dolog, ő bűnös, mi kötelessé
günket tevők, miért nem vigyázott jobban az balgatag. 

Es ezzel elvezettetek a komissió Borbála czellá-
jához és a fejedelemasszony monda: iiné itt vagyon ő. 

És kilép vala egy asszony paradicsomi állapotban 
a czellából és'a 21 évvel ezelőtt" általa elkövetett bűn
nek az ő ocsmány szennyjo látszódott vala az ő egész 
tostjén és a lelkiesrnéreti furdalás rajtakapalásának mi
atta, holott mások módjára elkerülhette volna, föle
mésztette vala testének az ő busát, és arra sem vigyáz 
vala, a mi véghetetlen könnyelműségének az ő hatha
tós tanújele, hogy a patkányok meg no egyék az ő 
eledelét. 

Ms mondák vala a SZŰZ testvérek, imádkozzunk 
az ő bines lelkiért, és bocsássa meg az egek ura a vi
lági törvényszéknek, hogy megszakasztja egy bines lé
leknek az ő istenes vezeklését, és a rothatag hasnak 
az ő kedvéért koczkára tészi az ő lelki üdvösségét. 
Ámen. 

Igy történek ezen hestória anno diabeli millesimo 
octingentesimo septnagesimo nono (alias MDCCCL XXIX), 
a mely esztendőben a római pálpa nagyon olszomorodék 
vala a világ istentelenségén és feddi vala királyokat 
és népeket, és ígér vala sáskajárást és egyptusi sötét
séget, nem különben kégyót, bélkát és egyéb csúszó
mászó férgeket, hahogy a szentegyházhoz nem tértek 
istentől elrugaszkodott fattyak és nem tisztelitek annak 
papjait és papnőit jobban, mint akár apátokat, anyá
tokat, ámen. 

Páter Meiidaeius. 

A szerkesztő postája. 
Koltha. Magna iiigenia conveninunt. Csaknem az ön l'ogal-

maaásában jelent meg az e heti „Kladderadatsch"-ban. — Ko-
vászna. Köszönjük a jóakaratot; de rajzolónk, ha természet után 
ritkán jut is alkalma rajzolni, de a fotográfiát nem nélkülözheti. 
A man urnak Budán. Alkalmasint félreértés van a dologban. 
Bányay András urnak Nagy-Somkuton. Önnek a „borsszeniü 
fajankó" nem tetszik; nagyon meg vagyunk illetődve. „Azt hit
tem" irja ön „hogy valami bolond mihály féle lapot kapok, de 
csalottam." Bizony csalódott, édes atyámfia! Csoda ember. 
Nem elég mulatságos. — Pozsonyba. A múltkori küldeményre 
sort kerítünk. A mostani változtatással. — Füredre. Tankrédtől 
várjuk az Ígért hölgy-arczképet. - Füredi pereoz. Sótalan. — 
Carlsbadba. Ádám, ubi es ? — Ostendóbe. Köszönjük szépen. — 
Homburg. Detto. Az idén nem. Bécs, W. Mór. A fotográfiákat 
még nem vettük. — A többi levélre térhiány miatt nem vála
szolhatunk. — 

Tulajdonos és felelős szerkesztő : CSICSERI BORS, kétsas-uteza 24, 

Rajzoló: Klic Károly. 




