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Első ének.
Sok újság hatott föl a magas egekbe, 

A hol az igazak élnek örömökbe , 
Hol vig lakomákban töltik idejöket, 
Hol Isten trónjáról zengik éneküket, 
Társalogva a szép angyali sergekkel, 
A kik vetekednek a földi szépekkel. 
Sok újság hatott föl amint tehát mondtam, 
Midőn a versemhez előbb hozzáfogtam, 
S mióta bélyeg nincs már a hírlapokon 
Járnak azok oda a csillagpostákon; 
Mert bélyegesen nem mehettek oda be, 
Mivel mi bélyeges nem juthat mennyekbe; 
Képzelhetjük tehát mennyit olvashattak 
Az égiek kapván innen hírlapokat.
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Nagy Zajtay István, a hites notárus, 
Ki Peleskén vala derék politikus ; 
Itten sem vala rest újság-olvasásban, 
Néha csupán maga, néha társaságban. 
O leginkább magyar lapokat olvasott, 
Ha szerét tehette és hozzá juthatott; 
Mert elsősége volt ott is a királynak, 
És pedig a tudós nagy Hollós Mátyásnak. 
Ennek vitték mindig a magyar lapokat, 
Es legelőször ő olvasta azokat. 
Azután kapták csak a kisebb szellemek, 
Mert Mátyást tisztelik égben is mindenek.

Zajtay, ki szintén nagy volt életében 
Mivel csak htí magyar érzés élt szivében; 
Úgy örült, ha szépet és jót olvashatott, 
Másként az égben is szörnyen búslakodott. 
Meg is kell vallani az ő érdemére, 
Hogy legszorgalmasabb vala ő az égbe’; 
Ki egy lapot sem tett ki soha kezéből, 
Mig el nem olvasá végig, elejétől. 
Ilyenkor rágyújtott már régi szokásból, 
És a hosszuszárú dobróczi pipából 
Eregeté a jó égi dohányfüstöt, 
A melyre Lónyay stemplit még nem ütött 
Egy angyal fekete kávét hozott neki, 
És olvasás mellett azt is szörpölgeti. 
S az öreg olvasott megelégedéssel; 
De néha igazán nagy meglepetéssel. 
Magyarországra már alig ismert rája. 
Oly nagyon változott annak az orczája; 
Kivált mióta már kiegyeztünk szépen,

Világ 100 e. m. 1



4

És magyarok ülnek a miniszter-széken. 
De midőn olvasta a nagy boldogságot, 
A milyet hajdanta még senki sem látott; 
Hogyan néz ki most Pest ezen uj aerában, 
S milyen változás van minden szokásában. 
Télen csupa bál és tánczmulatság vagyon, 
A melyen mindenki jól mulat ám nagyon. 
S nyáron ha a napnak melege engedi, 
A városi ember magát összeszedi: 
Felül ló-vasútra tiz uj karajczárért, 
S a városligetbe kocsizik e díjért; 
Ottan szemetszuró s tüdőrontó porban 
Sétál és botorkál egyenkint s csoportban. 
Azután leül egy vagy másik korcsmánál, 
Megeszik félfont port a vacsorájánál;
Iszik rá sört vagy bort, a mely már nem pogány 
Mivel keresztelve illően meg van ám.
Aztán, ha fizetett s erszénye lapos lett, 
Gyalog avagy kocsin ismét haza mehet. 
Ha nincs pénzük, a sok bankoktól kaphat, 
Vagy az életökre is biztosíthatnak.
A boltos is csaknem ingyen adogatja 
A portékáját, ha ausferkaufját tartja. 
Már az ég sem biztos, s nem csak halál után 
Jutunk abba bele, de élve ezután. 
Léghajón fogdossuk már a villámokat, 
És intézzük ott fönn ádász csatájokat. 
A hold titka is im fel vagyon fedezve, 
Tudjuk már hogyan van háza elrendezve; 
Mert van oly látcsövünk, a mely megmutatja, 
Dávid ur a holdban magát hogy mulatja.



5

De hát mikor azt is olvasta egy lapban, 
Hogy Pest városában vízvezeték is van, 
A melybe az egész Duna bevezetve, 
És a város alatt el vagyon eresztve;
Onnan isznak, onnan öntözik a tüzet, 
És az egész várost, s nincsen benne szünet. 
Sőt olyan maschina van mellé alkotva, 
Mely nagyságra olyan, mint egy nagy palota. 
S azzal, ha nincs eső, az egész országot 
Megfecskendezik; ily csodát hát ki látott? 
Olvasta azt is, hogy télben itt hó sincsen, 
De azért hideg van épen úgy, mint télen;
És ha fecskendeznek, abból leszen a hó, 
Erre a notárus azt mondá, hogy : hohó! 
De már ilyent még a szép apám se látott! 
Erre szent Péter is szemet, szájat tátott. 
A notárus mostan kiverte pipáját, 
Es félretette az olvasott újságát.
Felkelt és megindult csóválva a fejét, 
S egyenest az Úrhoz intézte lépését.
Felesége Klára utána sompolygott, 
És az ajtóban a háta mögé állott;
S hogy látja az öreg mint csóválja fejét, 
Nem is vevén észre háta mögött nejét; 
Oda szól hozzája : „Ugyan édes apjok!
Hogy fejét csóválja, mi reája az ok ?“ 
Zajtay hátranéz az Ur ajtójából, 
S lehetett gyanitni egyszerre hangjából, 
Hogy e megszólítás nincsen most Ínyére; 
Mert csaknem ’ámordult a feleségére, 
S félig haragosan így szóla Klárához:
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„Asszony! ne háborgass, nem értesz te ahoz; 
Az Úrhoz megyek egy kegyelmet kikérni, 
Azután veled is majd fogok beszélni.“ 
Azzal aztán bement az Úrhoz Zajtay, 
S ily beszédre nyíltak meg ottan ajkai: 
„Uram és teremtőm! engedj kérésemnek, 
Mert immár nem hiszek önnön szemeimnek. 
Az újságból olyat olvastam hazámról, 
Hogy nem szabadulok ki ámulásomból. 
Hiszen, mikor én ott jártam utoljára, 
Nem emlékezem oly nagy változására. 
Az igaz, hogy szép volt Pest és Buda város, 
Mióta a lánczhid által leve páros.
Ott a nagy természet tette szép munkáját, 
S nem láttam egyebet, csak szépség csodáját. 
Hát még Pest, hol minden ház egy-egy palota; 
Ez szépségben Bécset már is túlhaladta. 
A tudós-társaság itt épített házat, 
Melyben a tudomány bizony meg nem fázhat; 
És ha majd egészen lakást vett e házban, 
S tündökölni is fog fényes sátorában, 
Borul a bölcssesség művészet nyakában, 
Részesek mindketten egymásnak csókjában. 
Van itten már minden, mit ember kívánhat, 
Minden lépten, nyomon ér egy kávéházat.
De ez még mind semmi; most már egész Dunát 
A városba viszik sok vas-csatornán át;
És ha nincsen eső, s szárazság fenyeget, 
Ezzel öntözik az egész magyar földet. 
Ha tehát ennyire ment már az én hazám, 
Mennyire fog menni száz esztendő múltán ?!
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Azért kérlek Uram! ereszsz le hazámba, 
Szép Magyarországba, mostan utoljára;
Hogy ezer kilenczszáz hetvenben milyen lesz 
Ez a világ, lássam; Teremtőm hát ereszsz!“ 
Végezvén beszédét; az Ur jóvá hagyta 
Zajtay szándékát, s engedélyét adta.
A notárus ezzel hazament lakára, 
Hogy elkészülhessen e földi útjára. 
Örömmel kereste fel tehát Kláráját, 
S egybe összeszedte az ő sátorfáját. 
Elmondván e közben nejének a jó hirt, 
Mely hozott szivére vigasztaló gyógy-írt. 
Ellen nem állhatván többé a vágyának, 
Hogy újra megnézi képét hazájának; 
Elhatározván, hogy újra a földre száll, 
S míg Pestet nem éri, addig meg sem is áll. 
De a „Corpusjurist“ leviszi magával, 
Hogy segithessen majd az ő tanácsával.

Másnap, hogy Zajtay ezt elhatározta, 
Felesége Klára kardját előhozta.
A mi pogácsa volt asztalfiókjába’, 
Berakta iziben ura iszákjába;
Valamint maradék-pecsenyét s kalácsot. 
Zajtay pedig a „Corpusjurist“ fogta 
Hóna alá, s Klárát szépen megcsókolta.
Ez a bucsuzónak ráborult nyakára, 
Áldást kívánván uj földi pályájára;
És felkérte őtet, magára vigyázzon, 
Hogy valami nagy bajt neki ne okozzon. 
Meg ne hutse magát, s ha köhögést kapna, 
Főzessen magának puncsot, mindütt van a; 
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De tojással igya, és soha a nélkül, 
Mert igy a vér tőle nem oly könnyen hevül, 
Es a mellnek jót tesz, a flegmát oszlatja, 
A katharust és a köhögést mulasztja.

Miután Zajtay immár elbúcsúzott, 
Az udvaron Péter úrral találkozott, 
És megállítván ott az ö jó barátját, 
Ettől Urlaubscheint kért, s megmondá az okát; 
Miért megyen ő most le a földtekére, 
S hagyá itt az eget egy kevés időre. 
Péter pedig rögtön átölelte nyakát, 
Megdicsérte ezen hazafi-szándékát;
Az Urlaubscheinját is aláírta mindjárt, 
S előtte szivesen mennyei kaput tárt, 
Melyen a notárus szépen ki is méné, 
S a kapu előtt állt immár fakó méné. 
Lovára notárus felvetette magát, 
És „more patrio“ hagyta el ég-lakát. 
A hajnalcsillaggal sokáig utazott, 
Végre vele együtt földre bocsátkozott. 
De uram fia! mit látott a notárus, 
Bizony elfeledé, hogy mi mostan a jus; 
Mert egy barlang száján kuporgó óriás, 
Ki az időnek volt szelleme, és nem más. 
Fülébe ordítá : „Mit égben kívántál 
Az Úrtól, valóban ime előtted áll;
Száz esztendő múlva a világ ilyen lesz, 
Ha türelmed benne hamarább el nem vesz.“ 
S azzal csodálkozva Zajtay belépe, 
S mit látott volt, nekem azt emigy beszélte:



Második ének.
Az ezer kilenczszáz hetvenedik évben hogy járnak az emberek, 
légszekereken, léghajókon. Hogy fog kinézni Pest ? Szálláske

resés és fogadtatás egy házban.

Benne valék hát a titkos jövendőben, 
Az egy század múlva jövő esztendőben. 
Nosza nótárius csavard fel az eszed, 
Gondoltam magamban, kijutott most neked. 
Egy óriás város feküdött előttem, 
Hogy juthatok bele ? ép azon tűnődtem, 
Midőn mellém repült iszonyú robajjal 
Valami szerkezet, s megértettem bajjal, 
Hogy az engem elvisz, ha a gépbe ülök, 
S vele a városba rögtön berepülök, 
A szerkezet állott egy tágas karszékből, 
S két szélmalom-kerék forma rekesztékből, 
Melyet ember hajtott sipláda módjára, 
Ki igen furcsa volt az ő alakjára;
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A paradicsomba is beillett volna,
Ha rajta egy pár rongy meg nem akadt volna 
Numerus volt írva az ő homlokára, 
S pápaszem biggyesztve bibircsós orrára. 
Kérdeztem: ki légyen ? mondá, hogy szekeres 
Repülő-szekérrel ő élelmet keres.
S ily légszekeresek abban a városban 
Hatvanezernél is vannak tán számosbban.
A szegényebb ember ezzel fuvarozik, 
S családjával együtt ebből táplálkozik, 
Mióta mindenütt járnak a léghajók, 
Szélsebességével, mint a tüzes manók. 
Alig mondá ki ezt, oly süvitést hallék, 
Hogy egész testemben megrázkódva valék: 
A nap elsötétült rögtön fejem fölött, 
Gondoltam, hogy ime, már végórám ütött. 
Egyszerre azonban ismét kiderüle, 
S a süvitő manó jó távol repüle;
Midőn bámultomból a légszekeresem 
Felébresztett, mondván: kétségbe ne essem; 
Ez volt a léghajó az ő schleppjeivel, 
A mely megérkezett most vendégeivel.
Jött vala pedig az épen Afrikából, 
És az újvilágból, Holdudvariából. 
Mindezekre én csak a számat tátottám; 
Ilyet életemben még nem is hallottam, 
Hogy már a léghajó jár ilyen rendesen, 
S a holdat útjában ejti egyenesen. 
Végig is néztem a szellős szekeresen, 
Ki csak most nézett rám egész figyelmesen; 
Megcsóválván fejét, ilyen szókra fakadt:
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„Csak most látom, az ur mily nagyon elmaradt 
Ha merem kérdezni: ugyan hová való?
Mert azt látom, hogy nem ez országból való. 
Régi képeinken van csak ily viselet, 
Milyenben az ur jár; ugyan hát ki lehet?“ 
Én megmagyaráztam nékie ki létem; 
Elmondván azt is, hogy ide miként jöttem. 
Mikor hallotta, hogy nótárius vagyok, 
Szemei csak akkor lettek ám még nagyok, 
Azaz: pápaszemén merően rám nézett, 
S hozzám csodálkozva ily kérdést intézett: 
„Nótárius ? ugyan miféle népség az ? 
Mivel él, mit eszik, szelid-e, vagy ravasz?“ 
Mert ilyenről soha éltében nem hallott, 
Pedig öreg ember, számlál hatvanhatot. 
Mikor megmondtam, hogy általában iró, 
Ki nyelvekkel, észszel, tudomány nyal biró, 
S pennája után él, Írván jó könyveket, 
Oktatván a jóra, szépre a népeket.
Nevetett, és mondá: „Ezen már túl vagyunk; 
Mi itt a könyvekből semmit sem olvasunk. 
Az csak a legbutább századokban dívott, 
Valaki tudományt a könyvekből szívott. 
Egyedüli könyv itt a kereskedő-könyv, 
Aztán jő utána mindjárt az acfó-könyv.“ 
A csodálkozásnak sora most rajtam volt, 
Mivel hogy ez ember igen is okos volt. 
Azért megkérdezém, hogy ugyan mi legyen, 
A miből oktatást itt a népség vegyen ? 
Hogy tanul az ifjú itt az iskolában? 
Miből vesz tudományt mathematikában ?
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Hát a törvényt miből magyarázzák itten ? 
Hogyha ez országban még törvénykönyv sincsen, 
Ö feleié : „Itten csak henye emberek, 
Vagy éretlen, apró három éves gyerek 
Foglalkozik könyvvel; papok meg nincsenek; 
Bírói hivatalt asszonyok viselnek.
S általában asszony minden hivatalnok, 
Falusi notárus, kapitányi tollnok 
Főispán, viczispán, fő- s al-szolgabiró, 
Esküdt, kanczellista, meg a táblabiró.“ 
No, gondolám, itten jól megy a gazdaság, 
Helyes lábon állhat törvény és igazság. 
0 pedig folytatva tovább igy beszéle: 
„Kategóriájuk azonban kétféle : 
Egyik része áll a kardos asszonyokból, 
Rendesen ügyvédek- és a közvádlókból; 
Ezek aztán nyelvvel iszonyúan győzik, 
S a legbátrabb férfit is menten lefőzik. 
Az itélőbiró mind fiatal asszony, 
A jegyző meg Írnok, pedig szép hajadon. 
Hadsereget is mind ebből toborzanak; 
De bizony már nem sok dolga vagyon annak; 
És csak parádéra tartják a királyok, 
Mivel egymás között nincsen már viszályok.“ 
De hát a férfiak mit csinálnak itten? 
Kérdém a beszélőt, ki felelt iziben : 
„Azok teherhordók, szakácsok, inasok, 
Gyámok, kereskedők és meg iparosok. 
Ezeknek kétféle ismét qualitások: 
Igen gazdagok és nyomorult koldusok. 
Az igen gazdagok szövetkezve vannak,
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Minden munkás kezet ők magukhoz vonnak.“ 
No, ez szép állapot, magamban gondoltam. 
S a repülő gépben én helyet foglaltam, 
Hogy a várost minél hamarább érhessem; 
De hogy mi a neve, rögtön megkérdeztem. 
„Az ottan Buda-Pest húsz külvárosával. 
Köztük foly a Duna nagy méltóságával. 
Negyven lánczhid köti össze két partjait, 
Vezetvén egymáshoz az ő lakosait.“ 
Mond az én emberem, s a városok nevét 
Sorban kezdé nekem elszámlálni ekkép: 
Téting, Keserű víz, Ráczváros, Svábváros, 
Taban meg a híres és szép Víziváros, 
Túl a váron Bergstadt, mellette Altofen; 
Innen a Dunán meg az uj Jeruzsálem, 
Mellette Retekvár és Fokhagymaváros, 
Van itt sok ludmáj és maczesz-kalácsáros. 
Paloták városa következik aztán, 
Hívják azokat így: Smule, Sózbergistán, 
Nyulbőria, Gyapjú és Rongyia, végre 
Börzevár, hol minket nagyon visznek jégre. 
Vau még Magyaria, Sajtvár, O-nadrágia, 
Hol kilencz embernek vagyon egy nadrágja.“ 
Bámulatomban majd sóbálványnyá váltam, 
E csodát hát rögtön meglátni is vágytam; 
Azért megkértem hát légszekeresemet, 
Hogy minél hamarább vigyen el engemet. 
O hátam mögé állt, s a repülő gépet 
Mozgásba hozta, s az fel is emelkedett; 
Kereke nyikorgott, mint a tótszekérnek, 
Nem kellemes volt ez az ember fülének.
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Végre elértük a város területét, 
Magasból mint láttam egészen fekvését, 
Roppant volt az utcza labirintusival, 
És nyüsgő, tolongó számos lakosival. 
Egyegy nagy gőzkémény minden lépten nyomon, 
Telebocsátotta jó illattal orrom ;
És a dörömbölés, mely alulról jött fel, 
Vetekedett egy kis csendes fergeteggel. 
Légkocsisom kérdém, hogy oka mi lenne ? 
Érteném, ha gépe úgy nem kelepelne; 
De igy megnyugodtam, úgy is megtudandom, 
Ha ez uj Bábelt majd közelből látandom. 
Sok ily légkocsival, számos léghajóval 
Találkozónk ott fenn, vagy fél millióval, 
Melyek mind emberrel s portékával telve, 
A levegőt minden irányban szeldelve, 
Oly pokoli lármát idéztek köröttem, 
Miként már megbántam, hogy én ide jöttem. 
Végre egy nagy térre le is ereszkedénk,
Most száz meg száz hordár szalada ott felénk; 
Húsz kéz nyúlt utánam, megfogtak, czibáltak, 
Mint Csáki szalmát jól megránczigáltak; 
Érthetetlen nyelven hozzám kiabáltak, 
Mig egy ház kapuján be nem taszigáltak. 
De már megsokaltam ezen mulatságot 
És e nekivadult bolond társaságot; 
Könyökkel és lábbal kis helyet csináltam, 
Üldözőimet a földre taszigáltam, 
S egy pár huszárosán elmondott imádság 
Megmutatta nekik, hogy mi az igazság. 
Látták, hogy nem tréfa, köröttem megálltak,
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S mindenféle nyelven szállással kínáltak 
Hallám, hogy közöttük egy mag) árul szólott, 
Ki a körön kívül legtávolabb állott;
Ezt magamhoz hívtam, mert szavát értettem, 
Magamat szállásra vele vezettettem.
Mondtam neki, hogy csak olyan helyre vigyen, 
Ahol az egész ház népe magyar legyen. 
Meg is indulánk hát egy szép tágas utczán, 
Melynek vasút mene a túlsó oldalán.
S a házak voltak mind hatemeletesek, 
De voltak közöttük nyolczemeletesek. 
Kérdeztem nevét e roppant nagy utczának, 
Melynek boltjai mind oly szépek valának, 
Hogy még ilyet soh’sem láttam életemben, 
Annyi sok drágaság tüne itt szememben. 
Vezetőm szólt: Hivják ezt Mózses-utczának, 
Nevéről a haza alapítójának;
Valamint itt minden utcza egy-egy híres 
Polgártól nyer nevet, és mind ily egyenes.“ 
Láttam, hogy vezetőm a históriának 
Ront, Mózsest mondván honalapítójának. 
Nem szóltam, gondolván, hisz csak hordár ez, 
Az iskolákban nem sok tudományt szerez. 
Egy uj városrészbe végre megérkeeénk, 
Midőn félmérföldet már gyalog megtevénk; 
És vezetőm mondá: „Itt van Magyaria, 
Ezen városrészt mind csupa magyar lakja. 
Mert máshol nem tűrik, itt bármelyik házban 
Szívesen látják az urat, mint korcsmában.“ 
Én hát a legelső háznál kopogtattam, 
Hova egyszeriben be is bocsáttattam.



Harmadik ének.
Milyen lesz a közélet. Mily viseleté van a magyaroknak. A gyer
mekek Londonba járnak iskolába. A közhivatalok mind nők ke

zében vannak. A katonaság is nőkből áll.
Hát itt volnék saját hazámban idegen ! 

Mely száz év múltával leszen épen ilyen? 
Gondolám magamban elszorult kebellel, 
Midőn gazdám igy szólt egész tisztelettel: 
„Nagyon örülök, hogy házamba bejöttél, 
Te jó ember! s engem te meg nem vetettél. 
Ha merem kérdezni, mely világból jöttél, 
Hogy őseinknek e mezébe öltöztél?“ 
Én elmondám neki, hogy Pest a lakásom, 
S a Molnár-utczában állandó szállásom. 
O pedig nevetett, beszélvén ekképen : 
Száz esztendőt akkor elaludtál szépen; 
Mert most is Pesten vagy, Pest külvárosában, 
A rólunk nevezett kis Magyariában.
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Többi testvéreink is mind külön laknak, 
És nemzetségenkint külön alakulnak. 
Közös ügyeinket a város házánál 

'Végezvén követink, a közös tanácsnál.
Rég volt, midőn Buda-Pest egész magyar volt, 
Azóta a Dunán igen sok viz elfolyt. 
Mostan Buda-Pestünk világváros, látod, 
Mely a műveltségnek ajtót, kaput tátott.
A hazafiság már nálunk hasafiság, 
Mert a has parancsol, és ez az igazság. 
Mit törődjünk tovább a múlt dicsőséggel, 
Es dicsekedjünk a magyar nemzetséggel. 
Elég, ha megtartjuk nevünk- és nyelvünket, 
Hogy megérthessük a mi paraszt népünket, 
Mely a magyar nyelvnél nem tanult egyebet, 
Es annál nem ismer sem jobbat, sem szebbet. 
Mi, kik a műveltség magas fokán állunk, 
A nép közé néha épen azért szállunk, 
Hogy az is példánkon tanuljon, okuljon, 
Miképen idővel ő is boldoguljon.
Mit ér, hogy nemesnek ismerte nemzetünk 
A külföld, s hősökként mindütt tiszteltettünk ? 
És el nem fogadtuk a művelt külföldnek 
Hajlékony szökésit, s maradtunk hősöknek. 
A művelt németek betyárnak neveztek, 
Honszeretetünkért mindig kinevettek; 
Mig végre nálunk is győzött a jobb szellem, 
Tudjuk most már, mi a műveltség és illem. 
Sankantyús- csizmáink végtére elhagytuk, 
Zsinóros dolmányunk a szögre akasztjuk; 
Szűk nadrágainkat plundra váltotta fel,



18

Melyet viselhetünk művelt kényelemmel. 
Szűr helyett nőinknek nagykendőjét veszszük, 
És művelt uj nyelven azt plédnek nevezzük;
S most már megbecsülnek s szeretnek szomszédink, 
Nem mondják durváknak a mi erkölcseink. 
Ily eredményt János Vajdának köszönünk, 
Kinek most nagyszerű emléket emelünk ; 
Mert nála nélkül most is barbárok volnánk, 
S honalapítóul Árpádot tartanánk;
Pedig az csak egy vad csorda vezére volt, 
Ki ádáz dühében országokat rabolt.“ 
Az ember beszédén nagyon szörnyűködtem, 
S már átkozódtam, hogy magyarnak születtem, 
Midőn eszembe jut, mikép száz év múltán 
Leszen ily gyönyörű Bábelszertí kor tán. 
Hogy ha a magyar nép híven össze nem tart, 
S elhagyja, mi eddig fenntartá a magyart. 
Gazdámnak azonban csak annyit mondottam: 
Hogy igen sajnálom, mert ide jutottam, 
S nem osztom sehogy sem az ő véleményét, 
Mi nagyon mutatja szellem-szegénységét; 
És én nem hiszem, hogy itt úgy éreznének, 
S a magyarról, mint ő, úgy beszélenének. 
De gazdám nagyon is bizonyolta nekem, 
Hogy a mit elmondott, azt mind elhihetem, 
S róla győződjem meg magam szemeivel;
Ö majd elvezettet egyik gyermekével, 
Ki most Londonba jár rendesen minden nap, 
S a kereskedésből ottan leczkéket kap.
No. de erre aztán egy nagyot nevettem, 
Mondván : uram, kérem, ezt már nem hihetem.
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ö pedig felnézett a levegőégbe.
És egy látcsövet vett rögtön a kezébe, 
íTmondá : No nézzen fel ezzel, mert már jőnek 
1 gyermekek, és húsz perez múlva itt lesznek. 
I látcsőn keresztül feltekinték tehát, 
Láttam sok léghajót jőni a légen át, 
Ki tarka volt, ki meg egészen fekete; 
Egyik útját lassan, más sebesen tette. 
Végre nagy süvölt ést s kerepelést haliánk, 
ügy véltem, az egész föld mintha dőlne ránk 
De csak a léghajók dübörgése vala, 
Mit hozzá szokatlan fülem mostan halla. 
Egy kis idő múlva az udvarba szállott 
Egy ilyen léghajó, s közepén megállott; 
Felül szikrákat hányt, alul gőzt bocsátott, 
)ldalt pedig sűrű füst- s hamut okádott. 
Cbből, mint méhkasból, jöttek a gyermekek, 
ralami ezeren, biz’ Isten, lehettek, 
ís ezek Londonba járnak iskolába, 
Isak este jőnek meg szülőik házába.
L gyermek-sereg most izibe kiszállott, 
lint csürhe, vihogva ismét odább állott; 
’sak négyen maradtak, s ezek a gazdának 
i’iai voltak, és engem bámulának; 
Cgyenkint mutatta be őket a gazdám, 
ízeknek nevei is furcsák voltak ám.
1 legöregebbik lehetett hat éves, 
Íz ő való nevén vala Archimedes, 
Íz utánavaló neve Pithagórás, 
1 harmadik neve pedig volt Habórás, 
A negyedik pedig hivatott Hermesnek,

Világ 100 e. m. 2
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Néztem őtet mintegy negyedfél évesnek. 
Midőn mindez meg volt, a házba bementünk, 
És egy nagy szobában mind letelepedtünk. 
A gazda pedig a konyhába sietett, 
Mert a vacsorával késni nem lehetett; 
Mivel itt a férfi süt, főz a konyhában, 
Mig az asszony vagyon ő hivatalában; 
Törvényt hoz és itél, a miként már tudjuk, 
S a légszekerestől fenntebb már hallottuk. 
Én a négy fiúval beszédbe eredtem; 
Egyet is és mást is tőlük kérdezgettem, 
Legelőször is, hogy tehát mit tanulnak, 
És a tudományban hogyan gyarapulnak. 
Tudtak már beszélni ők a khemiáról, 
Philosophiáról, Astronomiáról, 
Arithmetikáról, Geographiáról;
De semmit sem tudtak a históriáról. 
A gyapjú jóságát meg tudták ítélni, 
A nyúlszőrt a bőrről le tudták metélni; 
Tudták, hogy az ezüst mennyi ázsión áll, 
S mennyit veszt az ember papiros-bankónál. 
E nagy tudományon én csak elbámultam, 
És feleletüktől csaknem elkábultam. 
Kérdeztem azután, hogy hát mily könyvekből 
Tanulják e sokat, és mily egyénektől?
Ők aztán elmondták, hogy nincs könyvre szükség, 
A tanulás most már igen nagy könnyűség; i 
Egy gép alá állnak, az fejükbe tölti 
A tudományt, és ott virágzásra költi. 
Alig beszélgeténk igy vagy fél óráig, 
Jutván tudományok legfelsőbb fokáig.
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Az asszony is megjött, köszöntött engemet, 
Orráról levevé a nagy pápaszemet;
Hóna alul a sok Írást, mind letette, 
Tubákos-pixisét rögtön elővette.
A fiuk nékie kezet csókolának, 
Kalapot, napernyőt tőle elhordának, 
ö aztán férjéhez kiment a konyhára, 
Rátette kezeit annak a vállára.
Mondá neki: Kedves satzikám, mit főztél. 
Vacsorával várni ugy-e már nem győztél? 
De nagy gyűlésünk volt, a dolgom roppant sok 
A kormánytól jővén ma számos patensok; 
Az elnökné nekem adta referálni, 
S tudod, hogy ilyekben helyt szeretek állni. 
Azért, hogy ha kész vagy, tálalj be szaporán, 
Mert vendégünk is lesz ma este vacsorán;
A jegyzőné eljő, és elhozza férjét, 
Kitől te tanultál főzni jó derejét.
Azután szivarral engemet megkínált, 
S maga is füstölve a tornáczra kiállt, 
Várván vendégeit, s engemet kérdezett, 
Hogy miért hordom ez avult viseletét? 
Midőn elmondottam nékie ki létem, 
És ezen világba im hogyan tévedtem; 
Csodálkozott, hallván az én beszédemet, 
És szokásaikról tett Ítéletemet.
Én elmondám: nálunk nő rendeltetése 
Háztartás s gyermek jó gondviselése.
Konyha és kamara a nőnek a gondja, 
Az ehhezvalókat házhoz a férj hordja.
A férj a kereső, s ő a háznak feje,

2*
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Törvényt ő hoz ottan, nem pedig a neje. 
„No látszik,“ mond erre gazdám felesége, 
„Hogy ott vadság lakik,“ és orczája égé; 
„Mi a műveltségnek magas fokán állunk, 
A nőnek jogai tisztelteinek nálunk;
Mert nem születtünk mi a durva munkára, 
Hogy dolgozzunk izmos szakácsnők módjára. 
A férfi-nem erős, az bírja a munkát, 
A mi kezeinknek a munka igen árt;
Azért a mi könnyebb, most azt mi végezzük,5 
És mint a férfiak, jobban elintézzük.
Mi jobban értünk a diplomatiához, 
Mint a férfiak, és a politikához;
Éles eszünk sokkal inkább megtalálja, 
Mi szükséges, és ezt kegyed majd meglátja. 
Majd elvezetem én a gyűléseinkbe, 
Valamint tanács- és törvényszékeinkbe. 
És hogy lássa, milyen politikát üzünk, 
Úgy is együtt van most az országgyűlésünk; 
Ott a férfiaknak nyitott karzatokon, 
Szabad bemente lesz a gyűlés-napokon.“ 
így beszélvén, a várt vendégek megjöttek, 
S mindnyájunkat egy nagy terembe vezettek; 
Ott beültünk aztán terített asztalhoz, 
S nyúltunk a férj által feladott nagy tálhoz, 
Ki midőn betálalt, maga is helyet vett 
Köztünk, s a mit főzött, abból ő is evett. 
Vacsora után még sokáig időztünk, 
Egyről is, másról is egymás közt beszéltünk, 
Mig végre mindnyájan álmosak is lettünk, 
Jó éjt kívánással szépen lefeküdtünk.



Negyedik ének.
A női törvényszék. Törvényszéki tárgyalás egy válóperben. 

Könyvárulás.

Másnap früstök után a fiuk Londonba 
Mentek, m; felültünk egy szél-phaetonba; 
Azaz: én s a gazdám csinos felesége, 
A ki elvitt engem nők törvényszékébe. 
Furcsa az, hogy bár ki, ha hivatalt visel, 
Mindjárt pixist tart és pápaszemet tesz fel; 
Mintha az emelné az ő tekintélyét, 
S hatalmasbbá tenné az ő szent személyét. 
Ez a szép asszony is a pápaszemével, 

a Vagy amint nevezik, járt a stekerjével;
Pedig szebb lett volna, ha nem viseli azt, 
Mivel nem számlált még többet, mint 20 tavaszt. 
Elég az hozzá, hogy mi ketten elmentünk, 
S a törvény házában mi meg is jelentünk.
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Már akkor ott voltak valamennyi bírák, 
S javában is folytak a városi pletykák; 
Mert még nem ült össze a női törvényszék, 
Mivel hogy az elnök még meg nem jelenék. 
Az én gazdasszonyom engem bemutatott, 
Személyem általuk jól is fogadtatott; 
S a karzaton aztán legjobb helyt adatott, 
Mert a törvénykezés itt nyilván tartatott. 
Én alig foglaltam a karzaton helyet, 
Midőn oda igen sok férfi érkezett, 
Kik mind piperésen öltözve valának, 
Beillettek volna ők nálunk dámának.
Ezek a lennlevő birákkal válténak 
Titkos szemjátékot, s bájjal mosolygának. 
Ide a karzatra ily urfiak jártak, 
Ismeretséget a birákkal csináltak, 
Kiknek, ha megtetszett egy, hívta magához, 
És mint férjt vezette a maga házához; 
Ott aztán kontraktust kötöttek egymással, 
S a lakzinak vége volt e szertartással. 
Ha valamely félnek a kötés nem tetszett, 
Felmondani fél-fél évenként lehetett.
No, gondolám, hogy ha itten én megtetszem 
Valamely dámának, és ő férjül vészén, 
Mit mond otthon majd a kedves feleségem; 
Az lesz belőle, hogy jól megtépáz engem. 
No, de le is sütém az én szemeimet, 
Csupán csak hegyeztem az én füleimet. 
Azonban férjt venni csak lánynak lehetett, 
És oly nőnek, a ki kontraktust törhetett. 
Épen ilyen per volt kitűzve e napra,
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Azért jött oly számos férfi a karzatra. 
Végre az elnöknő is már megérkezett, 
Mosolyogva fogott a birákkal kezet; 
A karzatot végig mustrálta szemével, 
Én is találkozóm a tekintetével.
Izmos egy asszony volt, elnöknőnek termett, 
Olvashatott is már években ötvenet;
S mellettem valaki suttogva beszélte, 
Hogy huszadik férjét múlt héten cserélte. 
Amint azonban a székéhez érkezett, 
Legelőször is egy hatalmast csengetett; 
A teremben erre mind elcsendesedett, 
S ő méltósággal a székbe ereszkedett. 
Krinolinjával a széket elfedezte, 
Hajfürtjeit kézzel szépen illesztgette, 
Tornyos, tollas czifra kalapját letette, 
Stekerjét orrára kecsesei biggyesztette. 
Midőn már ő leült, a többi nő-birák, 
Jegyzők és tollnokok, úgy szép kanczellisták, 
Krinolinjaikat szépen felemelték, 
S magukat a székre tempóra letették. 
Ez a sok krinolin, selyem s bársonyruha, 
Mint valami szélvész, épen úgy suhoga.
S midőn már mind ültek, úgy képzeltem őket, 
Mint valami tarka-barka léggömböket, 
Melyeknek teteje deréktól felfele 
Sok czifra szalaggal s bóbittal volt tele. 
Az elnöklő asszony most újra csöngetett, 
És csengetés után ily beszédet kezdett: 
„Tisztelt törvényszék! e mai ülésünkben, 
A miként kitéve van napi rendünkben:
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Két házastárs között fennforgó kereset, 
És mindenesetre momentosus eset.
Ez egy házassági szerződésnek tehát, 
Illeti törvényes szokott felbontását, 
A mit mind a két fél ide appellált fel, 
Hogy mi döntsük azt el egy végítélettel. 
Én tehát mindkét félt ide czitáltattam, 
Ad referendum az aktákat átadtam. 
Szóbelileg adják most elő a felek, 
Mi legyen tehát az ő észrevételek ; 
Azért a felperes mindjárt álljon elő, 
És vádpontját itt szóval mondja el ő. 
A jegyző pedig azt sebesen jegyezze, 
És semmi pontjait hogy el ne feledje.“ 
Felperes előállt, egy szép asszony vala; 
Most újra hallatszott az elnöknő szava : 
„Mi a neve?“ kérdi: Gombócz Philomene. 
„Hány éves ?“ húsz (pedig épen 40 lenne.) 
„Mi a karaktere ?“ színházi direktor 
S az akadémián magnifikus rektor.
„Mért áll itt? ezt adja elő rövideden.“ 
Gombócz Philomene pedig szólt ekképen: 
„Egy éve, Gézengúz Filibertet vettem 
Férjül, s a kontraktust vele megkötöttem, 
Melyben hozományul ő minden vagyonát 
Lekötötte nekem, és hű szolgálatát. 
0 azonban tunya és iszákos fráter, 
A színésznők után bolondul és jár, kel; 
Ezért fél év előtt neki felmondottam, 
S azóta más férjet is már választottam.
Ö kelme nem megy el, hanem elkergette
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A másikat, s engem bottal fenyegete; 
Ezért bepereltem, hogy ezen kontraktus 
Megsemmisittessék, mert tudom, mi a jus. 
Én neki felmondók törvényes időben, 
Hat hónapok előtt, ezen esztendőben.
Tehát kifogása ez ellen nem lehet, 
Azért minden órán én tőlem elmehet.
Még csak a sok kárt, a mit tett, le sem fogom; 
Pedig eltörte sok bögrém és lábosom. 
Részeg korában meg három tükröt bevert, 
A levesbe borsot és paprikát kevert.
Egy thea-készület, mely volt ezer tallér, 
Lett csonka általa, s most már semmit sem ér. 
Utoljára pedig oly goromba vala, 
Hogy házamban csaknem már ő parancsola. 
Ha színészeimnek lakomát rendeltem, 
Az étel oly rósz volt, hogy meg nem ehettem; 
S még nékie állott feljebb, ha leszidtam, 
S a sodrófával a hátát tapogattam.“ 
„Ezen súlyos vádak, alperes mit felel?“ 
Kérdi az elnöknő, Gézengúz is felkel, 
Arsorompó elé áll, s szól nagy mérgesen: 
„Én mindezt tagadom, tisztán, egyenesen. 
Philomene engem megunt, szekirozott, 
S ez által ő mindig nagy méregbe hozott; 
Azért meglehet, hogy a levest elsóztam, 
S a zuspeist néha tán megkozmásitottam. 
De miért szeretne tőlem szabadulni, 
Azt nem méltóztatik a törvényszék tudni. 
Vagyonom a szinész urfikra prédálta, 
És most túlad rajtam, mert üres a láda;
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Azért én itt mostan nyíltan kijelentem, 
Hogy megyek, ha pénzem visszaadja nekem; 
Addig pedig tartom a régi kontraktust, 
Mert ha ő érti, hát én is értem a just.“ 
Soká feleseltek még a perlekedők, 
A mit mondtak, írták sebesen a jegyzők. 
Végre a törvényszék hozni Ítéletet 
Visszahúzódott, s mindkét fél pihenhetett. 
Fél óra múlva az elnöknő s törvényszék 
Visszajött és hozott ítéletet ekkép: 
„Mivelhogy Gézengúz Filibert alperes 
Elismeri, hogy ő hibás, és felperes, 
Gombócz Philomene törvényes időben 
Felmondott nekie egész illendően : 
Tehát az alperes pusztuljon a háztól 
Egy nap alatt minden lom- s bagázsiástól. 
És ha Philomenén van követelése, 
Azt a rendes utón ezután keresse.
Most pedig fizesse meg a perköltséget 
S ezen ítéletért járó illetéket.“ -
S így végződött ezen kontraktust bontó per, 
Melynél jól mulatott vala minden ember. 
Azután végeztek mindenféle tárgyról, 
És tudomást vettek több javaslatokról. 
Végre az elnöknő most újra csengetett, 
S a hallgatósághoz ily szókat intézett: 
Hogy mivel zárt-ülést kell még tartaniok, 
Ürüljenek ki e végből a karzatok.
b mi férfi hallgatók azonnal siettttink, 
És ezen parancsnak eleget is tettünk. 
Amint kiérkeztem a népes utczára,
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Visszatekintettem a törvény házára, 
Hogy máskor magam is eljöhessek bele, 
Mert ez bölcsességgel van ám nagyon tele. 
Krinolinos biró, főkötős elnöknő, 
Eperajkú, csinos tüzszemíí főjegyző, 
Kontyos kanczellista, nyakában kaláris, 
S előtte nagy menykő üveg-kalamáris. 
Ily gondolatok közt én is megindultam, 
S egy fertály óráig immár gyalogoltam 
Az egyenes utón, midőn egy könyves-bolt 
Előtt megállotam, hol nagy tolongás volt. 
Pompás kötetekben ott voltak Hunfalvi, 
Magyar rokonságról írott nagy munkái. 
Ott Arisztidesnek, s a híres Dongónak, 
Csukát Jeremiás, Habakuk Janónak 
Egeket megrázó hires poémái, 
És Zenő Árpádnak szomorú drámái. 
S uramfia mindezt fontonkint árulták, 
És a sajtos-kofák nagy mohón kapkodták. 
Keservemben forró könyeket hullattam, 
Midőn e szomoú históriát láttam.
A sok ragyogó név száz esztendő múlva, 
Istenem, ne hagyj el! igy lesz porba hullva. 
Épen egy pár mázsát meg akartam venni, 
Hogy a pusztulástól meg fogom menteni, 
Midőn gazdasszonyom a gőz-phaetonnal 
Mellémállt és elvitt ő onnan azonnal, 
Hogy a leves otthon majd kozmás ne legyen, 
És ő ily rósz ételt önkénytelen egyen. 
Emigy szándékomban én meggátoltattam, 
És gazdasszonyommal haza is jutottam.



Ötödik ének.
Magyaria leírása. Látogatás a múzeumban. A főidnek gyomrába 

való lerándulás.

Magyaria város nevezetességit 
Látni kívánván, a házasszony készségit 
Jelentvén, hogy majd ő, ki legjobban tudja, 
Mi hol van, azokat nekem megmutatja. 
Azonban most egyszer nem légben sétáltunk, 
Hanem kétkerekes kocsiban járkáltunk, 
Melyet nem húzott ló, mégis járt sebesen, 
Vagy amint akartuk, néha meg csendesen. 
Kérdém, hogy a lovat itt mire használják, 
Hogy ha a kocsiba már többé nem fogják? 
Mondá gazdasszonyom: az már nagy ritkaság, 
S az állatkertekben csak mustrának tartják. 
Mezei munkára csupa gépek vannak, 
Gépekkel szántanak, vetnek és aratnak;
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Sőt nagy városokban az is fölösleges, 
Mert van kenyérpótlék, és az ám felséges.
1 holdból hozzák, hol van nagy mennyiségben, 
S nincs tán jobb eledel sem földön, sem égben. 
Etát még ha a napba is be lehet menni! 
Minek nem sokára meg is kell történni; 
Mert már több kutatók oly közel valának, 
Sogy a nap földjéből mustrát is hozának. 
Akkor aztán meglesz a legfőbb boldogság, 
Az ember a minden legközepébe hág;
Dnnan parancsoland a napnak és a holdnak, 
A bolygóknak és más álló-csillagoknak.
Mert már Vénust, Merkúrt, a távol Saturnust / 7
És a még távolabb eső nagy Uranust, 
A kis és nagy medvét, vagy Grönczöl szekerét, 
A fiastyukot s más csillagok ezerét 
Úgy ismerjük, mint e saját városunkat, 
5 ott tartjuk legfényesb tánczmulatságunkat. 
Majd egybe elmegyünk, mondá mosolyogva, 
És szemembe nézett, kezemet megfogva, 
8 ott hiszem szerencsém lesz egy tánczra nekem, 
Mivel én a tánczot fölötte kedvelem.
Akartam mondani valami bókfélét, 
Es visszaszoritám a menyecske kezét, 
Midőn a tegnapi per eszembe jutott.
8 a hátamon végig jéghidegség futott. 
Azonban illemből mindent megígértem, 
Azután hirtelen más tárgyakra tértem; 
Mivel szerencsémre rósz volt a kövezet, 
Hogy a kocsiból is majd hogy ki nem vetett;
8 az utcza közepén ronda mocsár diszlett,
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Melyet minden nyomon kerülgetni kellett. 
Kérdém asszonyomtól, hogy ezen utczának 
Mi lenne a neve? mert látom rondának, 
És a kövezete csak olyan, mint nálunk, 
Pedig mi a holdba s csillagba nem járunk. 
Mondá, hogy: ez utczát „Ősz-utczának“ hívták, 
A csatornát benne midőn megcsinálták;
Mivel száz év előtt itt a háziurak 
A csatorna iránt immár folyamodtak, 
S a tanács tárgyalta folyamodásukat, 
És meg is fogadta rá a munkásokat;
De Kölber testvérek, kiknek kocsi gyára 
Nagy hírben volt akkor s jutott virágzásra, 
Valamint most is áll; ezek felmutatták 
Régi szabadalmuk, s bebizonyították, 
Hogy az Őszi-utczát nem szabad kövezni, 
Mig csak kocsigyáruk nekik fog létezni; 
Mert az uj kocsikat, melyek ott készülnek, 
Itt kell megpróbálni, s ha itt szét nem dűlnek 
A sebes hajtásban, akkor jó a kocsi, 
És a strapácziót száz évig állja ki. 
Azért hát ez utcza maradt kövezetlen 
És csatornázatlan, s vele, itt közvetlen 
Szomszédja a Sándor- s Otpacsirta-utcza, 
Czukor-, Magyar-, Zöldkert- és a Molnár-utcza; 
De már hála Isten! ez mind nem úgy vagyon, 
Mért jó a kövezet ez utczákban nagyon. 
Amint igy beszéltünk, menten bejutottunk 
A Muzeum-kertbe, s ottan ki szállottunk. 
De bámultam ám a száz éves nagy fákat, 
És a kerítésben levő szép lámpákat;
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Itten láttam tehát, hogy már nem úgy vagyon, 
Mint száz év előtt, s ez megnyugtatott nagyon. 
Azután felmentünk a nyitott termekbe. 
Hol a tárgyak állnak czifra szekrényekben; 
De már itten láttam sok oly ritkaságot, 
Mit száz év előtt még a szemem nem látott. 
Itten egy szekrényben állott volt egy csontváz, 
Nomorult, meggörnyedt, mintha gyötörné láz; 
Ez volt az utolsó iró, ki éhen holt, 
A kit az irói-segély  egylet pártolt.
Mellette állott szép gömbölyűre tömve, 
Finnyási tensasszony kedves kis ölebe.
Ez mindennap került két forintba tisztán; 
De nem is éhen holt, mint az iró, nem ám; 
Mert egy sült-csibétől Dagyon megcsömörlött, 
És igy a halálnak ő áldozata lett. 
Állat-gyógyintézet nem segített rajta, 
Bőrét múzeumnak ő kénytelen hagyta. 
Túl rajta bársonyban az utolsó könyv állt, 
Melyt Pénzkéri ur a gazdászatnál csinált. 
Szemben egy csáti bot, nyolczszázhatvanegyben, 
János költőnél volt vala ez nagy kegyben. 
Vahot Imre öcsém pohara is ott áll, 
Melyből ivott vala ő, mint egy bor-király. 
Aztán czifra szűrök, sarkantyúk, csákányok, 
Urfiaktól hordott kedves maradványok, 
Kik három évre rá bugyogót rántottak,
És czifra szűr helyett nagy kendőt hordottak. 
Mindez örömemre és buzdításomra 
Szolgált vala és nagy megnyugtatásomra, 
Hogy ősi erényünk e maradványait
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Majdan a késő kor is szemlélheti itt. 
Kérdém aztán : hol van Hunyady paizsa, 
Kardja és sisakja, és remek kardszijja? 
Az ottan levő őr csak szemet meresztett, 
Kérdezvén : ki légyen azon megnevezett ? 
Mert Hunyady névre ő nem emlékezik, 
És a kérdett holmi itten nem létezik;
Ha csak azok közt nem volt, mi limlom gyanánt 
Mázsánkint adatott el múltkor egyaránt, 
Midőn a muzeum újra rendeztetett, 
Mire kommissia még tavaly küldetett.
Erre boszankodva a karját megfogám 
G-azdasszonyomnak, és a termet elhagyám. 
Innen elmentem az Akadémiába, 
A tudós-társaság nagy palotájába.
S amint a grádicson felfelé ügetnék. 
S annak főajtaján bemenni szeretnék, 
Azt zárva találom; sem zörgetésemre 
Nem nyílott az meg, sem nagy csöngetésemre. 
De már az ablakon mégis csak benéztem, 
Soha életemben még ilyet nem értem;
A tudósok ott benn mélyen aluvának, 
Az utczára hallott ki, úgy horkolónak. 
Amint torkomon fért, kiabóltam én ott, 
Öklömmel zörgettem szörnyen az ablakot, 
Mind hijóba volt, ott senki sem mozdult meg; 
Uram fia; talán bizony megkövültek.
Hamis kisérőném erre csak mosolygott, 
S mint én előbb őtet, most ő karon fogott, 
S elvitt, adomákkal mulattatván engem, 
Hogy felvidíthassa szomorodott lelkem;
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És bejárta velem az egész városrészt, 
Mely épületekben pompázó és merész. 
A fény s pompa mellett koldusokat láttam, 
Midőn kísérőmmel az utczákat jártam; 
Végre bejutottam egy nagy arsenálba, 
A híres Buda-Pest nagy hajógyárába. 
No, itten bámultam a gőznek erejét, 
Annak hasznosságát és nagy jövendőjét. 
Láttam sok műveket, félig kész hajókat, 
Melyek elnyelének számos milliókat. 
Láttam, hogy kevesek a kincsek urai, 
Mig szaporodnak a város koldusai. 
És hol százezreket csupa kényelemért 
Dobnak ki némelyek, ott falat kenyérért 
Milliók koldulnak rongyokba burkolva, 
És százezren vesznek gyakran éhenhalva. 
De úgy van, hol annyi a pénz mint a polyva, 
A gazdag ur azt soha fel nem gondolja, 
Hogy ha keveseknél van csak minden vagyon, 
Az államnak nő meg az ő gondja nagyon. 
És az a sok koldus válik mind terhére, 
Lehetvén mindenkor annak veszélyére. 
Ezen okoskodás közt egy utczát értünk, 
A szeglettől abba épen beletértünk, 
Midőn az utczának kellő közepéből 
Mint óriás akna tágas tölcséréből 
Fekete alakok emelkedének fel, 
És jöttek kifelé egy pár ezerével.
Kérdezém, hogy mi az? „A földet fúrják át,“ 
Mondá vezetőnőm, „s elhagyták a munkát 
Azok, kik huszonnégy óráig dolgoztak, 
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És uj munkásokkal mostan felváltattak. 
Nem sokára át lesz furva a földteke, 
S feltárulva annak legtitkosb rejteke; 
Mehetünk szabadon föld felett, föld alatt, 
Ledöntvén ég föld s közt minden válaszfalat. 
Ha tetszik, tehát az aknába menjünk be, 
Eljuthatunk benne százötven mértföldre. 
Mire otthon kész lesz az ebéd, megjövünk: 
Indul a körvasút, azért hát siessünk.“ 
Azzal az aknánál tehát megállottunk, 
És a körvasúira mindketten szállottunk; 
Nyil sebességével az éj sötétében 
Lejutottunk a föld kellő közepébe.
Ott óriás gépek dolgoztak szüntelen, 
Földalatti vizek zúgtak minden helyen. 
S a szurok-fáklyával futkosó emberek 
Es nagy tombolással forgó furó-gépek 
A poklot tüntették fel képzeletemben, 
S a szép nőt öleltem meg nagy félelmemben. 
Elgondoltam, hogy ha mostan ez az akna 
Mindenestől itten rögtön ránk szakadna, 
Mikor akadnának zúzott tetemünkre, 
S ráismernének-e ellapult fejünkr? 
Azonban az akna reánk be nem szakadt. 
De velünk kifelé a körvasút haladt;
És mikor felértünk, harangoztak delet, 
S mig hazaérkeztünk, másfél óra kellett. 
A leves azonban az asztalon vala;
És mivel étvágyunk is épen nagy vala, 
Jóizűen ettünk és ittunk reája, 
Behűtött egri bort gyomrunknak javára.



Hatodik ének.
Uj-Jeruzsálem. Annak utczái- és nevezetes embereinek, szobrai
nak leírása. Utczák nevei, és az utcza-söprés igen olcsó módja.

Igen vágytam látni Uj-Jeruzsálemet, 
A név maga is felkelté ingeremet; 
Azért megindultam egy szép reggel jókor, 
És oda érkeztem épen hét órakor. 
A város szélén rongy s minden lim-lom között 
Nyulbőr, összetört vas, láncz, szög-halom fölött 
Ül Ábrahám zsidó, térdig ér szakála. 
Es fülein felül húzódik két válla; 
Olyan pupos-hátú, mint a teknős-béka,
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Előtte a szilke, meg egy üres véka. 
Várja komámasszonyt s szomszédasszonyékat 
A kukoriczával, melyért pántlikákat, 
Réz-gyürűt, pálinkát, de csak verdungocskát 
Szokott becserélni, s árul ruhát, ócskát. 
Amint ott üldögél Ábrahám, csak frissen 
Egy kis boglyas gyerek ugrik be sebesen, 
Tele van pehelylyel göndör barna haja, 
Hátul kiszakadva van a bugyogója;
A kezében tart egy kis ezüst-kanalat, 
Tánczol, sivalkodik s iszonyún ujongat. 
„Mi lelt Iczig fiam ?“ szólt erre Ábrahám. 
Mond Iczig : „Tátele! itt egy ezüst kalán; 
Egy koldus-fiútól ma reggel cseréltem, 
Egy darab kován és bikfa-taplón vettem, 
S kell még adni rá egy kis csomó dohánykát, 
Meg egy debreczeni vörös makra-pipát.“ 
„Ember vagy, Iczigem! no, te már megélhetsz,“ 
Szólt erre Ábrahám, „s a világba mehetsz.“ 
Ábrahám a lomot rögtön összehányja, 
Keresgél közötte, végre megtalálja: 
Egy kis deszka-szekrény, három kis fiókkal, 
Oldala már tele van apró lyukakkal.
Kantár van a végén, azt Iczig nyakába 
Kanyarintja, s szekrény három fiókjába 
Réz gyűrűt, galandot, gyüszűt és kovákat, 
Kis bádog-tükröket és vörös pipákat, 
Vörös gyűrű- és meg fekete gyűrűből, 
Nehány pipaszárat, s a lomos-szekrényből 
Egy pár avult bojtot rakosgat el szépen. 
És midőn a szekrényt ellátta ekképen,
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Üres zsákot akaszt az egyik vállára, 
Meg egy kis furulyát nyomott a markába, 
Hogy a merre falun, városon átmegyen, 
Szépen furulyáivá ott rongyokat szedjen. 
És ha megtelt a zsák, azt rögtön beadja 
Vagy Mózseshez, vagy más zsidóhoz depóba; 
Felvevén az árát, tiz krajczárt pengőben, 
És induljon tovább szerte a megyében. 
Egy fekete retket dugott a zsebébe, 
És két réz-sustákot adott a kezébe, 
Azzal megáldotta kedves Iczig fiát, 
Kinyitotta neki a boltnak ajtaját;
S Iczig mindenestől, amint utczára ért, 
A két réz-sustákkal épen négy garast ért. 
Ilyen vállalkozó gyerek kellert nekem, 
Azért hát Icziggel beszédbe eredtem. 
Megkérdezvén tőle: mennyiért vezet be 
Az ő városukba, Uj-Jeruzsálembe;
Mert idegen vagyok; s hiszem, hogy ismeri, 
Mik Jeruzsálemnek nevezetességi.
„Uram!“ feleié ő, „tudom és ismerem 
A legjobban, hűbben, állítani merem ;
Mert mióta élek, az utczákon lakom, 
Hogy ne tudnék mindent, ne búsuljon azon. 
És rokonaink, a kik vidékről jőnek, 
Sőt bár hová való számos idegenek, 
Csakis én általam tudhatnak és látnak, 
Mivel a kapuban engemet találnak; 
Házunk is itt lévén, el nem kerülhettek, 
Vezetőül mindig csak engemet vettek. 
Ámbár most elmegyek szerencsém keresni,
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De mégis az urat elfogom vezetni. 
Egy napra fizet az ur egy forintot,“ — 
És hamis mosolylyal fejével bólintott, 
Folytatván — „vasúton, korcsmákban, léghajón, 
Vagy pedig a Dunán szállító gőzhajón 
Természetesen a díjt mind ön fizeti;
De higyje meg az ur, nem sokat tesz az ki.“ 
Ilyen alku mellett tehát megindultunk, 
És egy nagy utczába jobbra befordultunk. 
Ezen utczában mind csupa gyárak voltak, 
Melyekben gőzgépek dühöngve dolgoztak; 
Hosszú gőzkémények nyúltak az ég fele, 
Számuk körülbelül vagy kétszáz lehete; 
És minden gyár körül terült egy kis város, 
Melyben lakott vala számtalan zsibáros. 
Itt pálinkát főztek, ottan sört csináltak, 
Itt a gépek nyulbőrt, rongyot kalapáltak. 
Itt egy árult bort, sört, pálinkát, eczetet, 
S hogy meg ne ártson, hát töltött bele vizet; 
Egy akóból igy lett két akó itala;
De hiszen kalmárnak ez a hivatala. 
Itt a sok giz gaz, a rondaság és szemét 
Az embernek majd kiverte mindkét szemét. 
S a kőszén-füst s más bűz oly szagot terjesztett, 
Hogy itten az ember csaknem majd elveszett. 
S Iczig mond: e sok gyár mind csak egy emberé, 
Ki a g’seftet épen tiz éve, hogy kezdé;
Oly roppant pénze van, hogy ki sem mondható, 
Uj-Jeruzsálemben ő most a tónadó.“ 
„Ézen embert igen szeretném ismerni, 
Úgy sem tudok már itt a bűztől lehelni“ —
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Mondám én Iczignek. O hát megindula, 
De előbb mosolygva énfelém fordula, 
Szólván: „Hosszú az ut, gőzkocsin induljunk, 
Mert gyalog oda csak délire juthatunk.“ 
Mi tehát felültünk rögtön a vasútra, 
Robogtunk sebesen czélunkhoz eljutva. 
Itt volt hát a Nábob, a zacskók királya, 
Nagy is volt, és szép is az ő palotája; 
Aranyhegyen hevert, rongyot sem szedett már, 
Mert otthon reája a sok rongy szedő vár. 
Helybe hordják neki a rongyot, gubacsot, 
Gyapjút, tollat, búzát, kukoriczát, zabot. 
Van dús palotája, fényes nagy szobája, 
Hol ő kelme csak a lábait lóbálja. 
Neve méltóságos Vájteles Salamon, 
És ül csibukozva ruganyos pamlagon. 
És ott ül mellette méltóságos neje, 
Kinek friziiozva van mindig a feje; 
De a sok illattól büdös a szobája, 
Becsületes ember azt ki alig állja, 
Pedig bársonynyal van bevonva bútora, 
És minden falon függ két nagy arany-óra. 
A palló borítva drága szőnyegekkel, 
Az ablak ékítve nehéz függönyökkel. 
Egy szóval Vájteles oly gazdag lett itten, 
Hogy a házánál csak pénzt olvastak heten. 
A hét legény hát az ezeres-bankókat, 
Meg a tekercsekbe rakott aranyakat, 
Kosarakkal hordták a pénzes-szekrénybe, 
S Vájteles Uram élt gazdag kényelemben. 
Ott hagyva e pénztől már nehéz Nábobot
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Nimbusában, engem más foglalkodtatott. 
Amint kiértem a házzal körülfogott 
Nagy térre, sok népet sétálni láttam ott; 
Szép is volt a tér, nagy fákkal beültetve, 
S a fasorokban szép padok helyeztetve. 
A térnek közepén gyapjú- s pénz-zsákokon, 
Márványba faragba Váj teles Salamon. 
És ezen tért hítták az ő szép nevéről, 
Megemlékezvén igy róla és pénzéről, 
így minden téren volt egy-egy nagy embere 
Uj-Jeruzsálemnek; elmondom egyszerre, 
Hogy hívták azokat, s mily állásban voltak, 
Miket tettek addig, a mig meg nem haltak. 
A Retek-utczában, mely vitt Retek-várba, 
Retekből és vajból ott állt kifaragva 
Smerzberg szobra, váltók, aranyok mestere, 
Grófságig vitte, és retek volt czimere. 
Smekeles Ábrahám, ez nagy hazafi volt, 
Csak kétszer lehetett életében bankrót, 
És rászedé azt mind, ki rábízta pénzét, 
Fizetvén nékiek csak egy tizedrészét. 
Alig gyarapodott ilyen becsületes 
Utón kincse, háza lett hat-emeletes.
Ennek petrifikált ludmájból faragták 
Szobrát, s fokhagymával szépen körülrakták; 
Hogy ne csak emléke maradjon fenn, hanem 
Bűze is érezzék folytában szüntelen.
No, de ki győzné azt mind előszámlálni, 
A sok derék férfit mind elreczitálni, 
Ki nyülbőr-szedésből fel a báróságig, 
Avagy a díszesebb czimig, a grófságig
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Felvitte, s mind ilyen becsületes utón 
Vergődött vagyonhoz, és nem ősi jusson. 
Azért legyen elég csak annyit mondanom. 
Hogy Uj Jeruzsálem minden utcza-sarkon 
Birt emlék-szoborral, feldíszítve szépen, 
Azért főutczáit nevezők ekképen: 
Jájteles, Vájteles, Bábeles, Smekeles, 
Csempeles, Lampeles, Csokeles. Abeles, 
Pinkeles, Snipfeles, Smerzberg, Smüle, Soflesz, 
Dünewalder, Knöpfloch, Ementaler, Knoflesz. 
A nők mint a pávák selyemben, bársonyban 
Jártak, keltek ottan sárban, avagy porban. 
Uj-Jeruzsálemben utcza-tisztitásra 
Nem költöttek semmit, mert egy sétálásra 
Az itteni dámák azt szépen felseperték, 
S igy a maguk pénzét azzal is kimélték. 
No, de ez elég volt Uj-Jeruzsálemből, — 
Azért siettem is rögtön bíízköréből, 
És egy uj-forintot Iczignek fizettem, 
A szállásomra én sebesen siettem;
De a gyárvárost, azt mégis elkerültem, 
Azért inkább egy nagy léghajóba ültem, 
Mely Magyariába vitt holmi portékát, 
Czukrot, fűszereket és piros paprikát. 
A léghajó tehát hazavitt engemet, 
Épen vacsorának ideje lehetett.
És mivel jártomban nagyon elfáradtam, 
Jókor lefeküdtem s hamar elaludtam.



Hetedik ének.
Utazás Londonba, a tudományok töltsérének megszemlélésére. — 

Villás-reggeli egy levegő-csárdában.

Másnap a früstöknél hét órakor reggel, 
Amint beszélgettem az egyik gyermekkel, 
Hermessel, gazdámnak harmadik fiával, 
Kérdezvén, mire ment bő tudományával? 
Elmondá, hogy tegnap magyar históriát 
Tanult, és e mellett az astronomiát. 
Ezt hallván. kérdeztem : mit tud Attiláról, 
A Hun-birodalom alapitójáról?
O azt mondá nekem: „Attila rabló volt, 
Ki itt legyőzetvén, népe mind meghódolt, 
És a Zagyva partján még mostan is élnek, 
S érthetetlen barbár, rút nyelven beszélnek.“ 
Én elmondám neki, hogy azok magyarok, 
A nevük jász és kun, és nemes a fajok;
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És hogy magyar nyelven beszélnek mindnyájan, 
De más nyelveket is tudnak akárhányan. 
„Hát Árpád ki vala?“ kérdezvén őt tovább, 
Ámint ő énnekem ily feleletet ád: 
„Árpád egy vad csordát vezetett északról 
Á kárpátok alá, de az oroszoktól 
Megveretvén, neki az megengedtetett, 
Hogy ottan maradjon, hol letelepedett. 
Népe igen tunya és buta maradott, 
A művelődésben sehogy sem haladott. 
Durczás, verekedő és vérengző lévén, 
Nem használt nékie sem kard, sem a törvény. 
Végre kiirtották, s a mi még megmaradt, 
A német, az oláh s tótok közé olvadt.“ 
Ezt már nem állhattam, szidtam a professort, 
A ki a magyarról ily bolondot koholt;
És elhatározám, hogy Londonba megyek, 
Hogy ott a leczkéken magam is részt vegyek, 
S megnézem a hires tudomány töltsérit, 
Melyből ott a gyermek ily tudományt merít. 
Azért én is ültem fel a léghajóba, 
Mely a gyermekekkel indula Londonba. 
Megvallom, a fejem egy kissé megszédült, 
Midőn a léghajó a magasba repült, 
S nem láttam az égtől a földet alattam, 
És oly sebesen, mint a szélvész haladtam. 
Nehány óra múlva már leereszkedénk, 
S a főiskolába még jókor érkezénk; 
Mert a leczkére csak másodszor csengettek, 
S a kipihenésre igy időt engedtek. 
Az iskolaszoba állt egy nagy teremből,
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Több kisebb terembe járt az ember ebből. 
Ennek a közepén nagy gőzkatlan vala, 
Melyből harmincz tölcsér ivformáh kiálla; 
Ezen katlanra nagy betűkkel volt írva, 
Hogy ebből árad ki minden história. 
Harmincz töltsér alá harmincz tanítvány állt, 
S negyed óra alatt immár tudóssá vált, 
Pedig nem is tudta még az a-b-abot;
Ily tanítás előtt emeljünk kalapot.
Igaz, hogy sok olyan tudósunk most is van. 
Kinek nem ártana egy ilyen gőzkatlan; 
Azonban most nincsen hely okoskodásra, 
Mivel jel adatott már az oktatásra. 
Harmadszor csengettek, s a terem megtellett 
Több ezer gyermekkel, alig kaptam helyet: 
De mivel féltesttel magasabb lehettem, 
Mint ők, hát mindent jól s tisztán kivehettem. 
Legelőször is a gőzkatlant megnyiták, 
Bele a tanítók egyenkint hajiták 
A históriához való kellékeket,
S amint kivehetém, legelőbb füveket; 
Mert Nabukodnezár is fűvel él vala, 
Midőn egy ideig mezőn barom vala. 
Azután bedobtak vagy harmincz parókát, 
Mivel ez jelöli a tudomány fokát. 
Nemkülönben harmincz megviselt paraplit. 
S ugyanannyi kemény bodrozott sapódlit; 
Mert a tudósok a nélkül nem élhetnek, 
Ha csak ily jelleget ők nem viselhetnek. 
Jött még a katlanba harmincz hálókabát. 
Zsebükbe dugdosván egy-egy hálósapkát,
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Harmincz papucsot is hajigáltak bele, 
Mert a csoszogás a tudománynak jele;
De mi e műtétnek a koronása volt,
A katlanba dobott harmincz pápaszem volt; 
Mert tudós e nélkül nem is érne semmit, 
Ha nem fegyverezné fel mind a két szemit. 
Hy részletekből állt hát a história, 
És épen ilyenből az astronomia.
Az arithmetika és philosophia, 
Statistika és meg a geographia;
S ha ezt igy csak puszta szemmel látjuk, mi a? 
Nagyon is bámulhat rajt az ember fia. 
Istenem! ha mi ily könnyen tanulhatnánk, 
Tudós-társasági taggá is válhatnánk.
No, de lássuk most már ezek a gyerekek, 
Tudománynyal tele miképen töltetnek ? 
A harmincz töltsérnek fejükre jő szája, 
És fülükre ér le annak karimája;
De a harmincz töltsér harminczféle népnek 
Történetét adja át a gyermekeknek.
Egy füst alatt szól az úgy a francziákról, 
Mint böftököt evő önző angolokról, 
Olaszról, tótokról, oroszról, spanyolról, 
Sokácz-, rácz-, vindusról, oláhról, mongolról, 
Török-, tatárnépről és a magyarokról, 
Németről, ruthénről és az eszkimókról, 
Az emberfaló rút vörös indusokról, 
Dánokról, svédekről, vitéz burkusokról, 
Faraó népéről, azaz czigányokról, 
A szerecsenekről, otahajiakról, 
A kínaiakról és japaniakról,
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Cserkeszekről és a halevő lappokról, 
Finnekről, a kiknek a nyelvük hasonlít 
A mienkhez, a mit egy tudósunk állít. 
És ezért rokonok mi hozzánk a finnek, 
Kik halzsirt isznak és czethalakat esznek. 
Talán a katlanba valami rész jutott 
A mi tudósunkból, ki ilyet állított. 
No, térjünk hát vissza e furcsa gőzgéphez; 
Harmincz gyereket visz a tanító ehez, 
S mint láttuk, a töltsért fejére illeszti, 
S abba a mélységes tudományt ereszti; 
Mert akkor a gépnek alája nyújtanak 
Fenyőfát, kőszenet abba beleraknak,
S úgy döbörög, szuszog, krákog és köhécsel, 
Mint tudós, ki első beszédével lép fel, 
A mely székfoglaló az Akadémián, 
És maga eszéből nem is csinálta tán. 
Négy másodpercz alatt egyet füttyent a gép. 
S hozzá harmincz gyerek még buta fejjel lép; 
Mert az első harmincz immár tudóssá lett, 
Disputái és nagyban is már összeveszett. 
És ez igy megy addig, mig tanítvány vagyon, 
Ki a bölcsességre ásitozik nagyon.
S egy pár óra alatt ezen a gőzgépen, 
Készítenek tudóst vagy ezeret épen. 
De még e gőzgépet másra is használják, 
Hogy a kőszenet és fát el ne prédálják 
Csupán bölcsességre; csirkéket költetnek 
E géppel, a melyből bő hasznot vehetnek. 
Az ám csak a furcsa, hogy a gép egyszerre 
Ott harmincz tudóst kelt, s harmincz csibét erre.
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Azért a gépészhez, azaz professorhoz
Ily kérdést intézvén, tartván magam sorhoz: 
„Ugyan, ha e csibék beszélni tudnának, 
A históriából mit diskurálnának?“ 
0 pedig állitá : a gépnek hatása. 
Mint mutatja hat év bő tapasztalása, 
Észrevehető bár akármilyen lényen, 
Ki e gépezettel volt érintkezésben. 
És ő, a ki érti nyelvét állatoknak, 
Hallja e kis csibét, mivel mulatoznak, 
Ha eledelüket sipogva megeszik, 
S a tágas udvarban sétájukat teszik. 
Nincsen oly professor nagy Németországban, 
Ki túltenne rajtuk a históriában,
S bár mily tudományban, melynek gépe itt áll 
A többi teremben, és minden nap munkál. 
Egyik elsipogja a philosophiát, 
Másik a logikát, vagy a históriát;
Egy szóval, az ember csaknem azt gondolja, 
Hogy akadémián tudósokat hallja.
Erre már csóváltam nagyon a fejemet, 
De nem mondhattam ki a véleményemet, 
Mivel a léghajó már hármat csengetett, 
S nekem a fiukkal elmenni kelletett. 
Amint félóráig a légben repültünk, 
Levegő-csárdánál mi horgonyt vetettünk. 
Szép kert volt körötte, mulató-helyekkel, 
Melyek tele voltak csaknem vendégekkel. 
Itt épen úgy valánk, mintha földön volnánk, 
És egy nagy asztalnál mi helyet foglalónk, 
Minél a léghajó itt mindig megállóit,
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Ha Londonból vissza Buda-Pestre szállott. 
Félórát időzvén, itten früstököltünk, 
Jó villás-reggelit magunknak rendeltünk; 
Mig a kellner hozta, magunkat mulattuk, 
A levegő-csárda zenészit hallgattuk. 
A vendégek közül némelyek tánczoltak, 
Némelyek jó kedvvel ittak és danoltak. 
Nekünk is ottan jó kedvünk kerekedett, 
Ittunk, a mig hajónk kétszei’ nem csengetett; 
Akkor nagy sietve kellnernek fizettünk, 
Váró léghajónkba mindnyájan bementünk. 
Nekem kissé szédült a fejem, leültem 
A divánra, ahol el is szenderültem. 
Amint a léghajó azután megállóit, 
Ébredtem fel, midőn mindenki kiszállott, 
És ä gyermekekkel a szobába mentem, 
Ahol a családdal az ebédhez ültem. 
Elmondám, mit láttam, miket tapasztaltam. 
Gőzzel nyert tudományt milyennek találtam. 
A pecsenét épen az asztalra tették, 
Sült csirke vala az, ezt igen szerették.
Ebből, én azt mondám : köszönöm, nem eszem, 
Hogy valami tudóst felfaljak, nem teszetíi; 
jóiért ha e csibe is úgy gőzzel költetett, 
Talán valami nagy philosoph lehetett. 
És a tudós hust én nagyon is kerülöm, 
Mivel az igen rósz, megenni nem öröm.



Nyolczadik ének.
Utazás Budára. A fold alatti és föld feletti város. Alagutak, szín

házi előadás az alaguti színházban. Zugligeti vasút.

Vágytam látni Budát, a tisztes öreget, 
Száz esztendő múlva ugyan milyen lehet? 
Kérdezték, melyiket akarom meglátni? 
Erre csodálkozva kezdém a szám tátni; 
Mert most két Buda van: föld alatt, föld felett, 
Mivel kifúrtak ott minden szikla hegyet. 
Óriás tünetiek felosztva húsz ágra, 
Mennek mindenfelé egész Ó-Budára, 
És ottan Kis-Czellnél, a nagy ispotálynál 
Folynak össze mind a Duna-csatornánál, 
Mig másik oldalon egész fel Tétényig, 
És a Duna alatt Uj-Jeruzsálemig 
Terjednek ágai kettős vasutakkal, 
Két soron mindenütt megrakva házakkal.

Világ 100 e. m. 4



Előbb hát föld alatt akartam meglátni; 
Igyekeztem azért kalauzra találni, 
Ki engem elvezet ezen tömkelegben, 
S felvilágosítást ad némely kétségben. 
Vasúton indultunk az alagutakba, 
Státziót csinálván itt és ott azokban; 
Villámfénynyel vala minden világítva, 
Mely nappali fényt ad a szemet vakítva. 
Hát az olajlámpák kimentek divatból? 
Kérdezém a velem utazó kalauztól. 
„Uram!“ mond ő erre „olajat salátán 
Eszünk csak, s használjuk kenőcsül masinán; 
Még a légszesz sem kell, az sem nobel immár, 
Mióta az ember világért égben jár.
Mert a mennykő van itt mindenütt megfogva 
Az világit itten oly fénynyel lobogva.
Azért az Istennek semmit sem fizetünk, 
ö kegyelme nélkül mi már megélhetünk. 
De státzióra ért a mozdony, megállóit, 
S a kocsikból ottan a sok nép kiszállott; 
Mivel félóráig kelle itt időzni, 
Én is kiszállottam magam körülnézni.
Ez mulatóhely volt és színház egyszersmind, 
Hova a sok népség rajként tódula mind. 
Oda a kalauzzal hát én is bementem, 
Miután a dijját én is megfizettem.
A színház óriás kúpos barlangból állt, 
Melyet a sziklába ember keze csinált.
Körül a zártszékek, kényelmes páholyok, 
Mindenfelé s mindütt terített asztalok; 
Ezeken ételek, italok valának,
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S az ott levő népek evének, ivának. 
Magam is hozattam tehát bort s pecsenyét, 
Kíváncsian várván a színház kezdetét; 
Mert az előfüggöny még fel nem huzatott, 
S ma egy furcsa darab először adatott. 
Czime volt: „A pokol ő valóságában.“ 
Nagy néző-játék, öt vagy hat felvonásban. 
Tüzi-játékkal és eleven ördöggel, 
Kik ma érkeztek meg az ő mesterökkel. 
Ezt megelőzi a lábatlan művészek 
Táncza, kézujjhegyen, s más több szép bűvészet. 
No, ez félóránál bizony tovább tartand, 
De megnézem, mivel ez jól mulattatand. 
Eleven ördögöt eddig úgy sem láttam, 
Azt csak képes-könyvben rajzolva találtam; 
Lábatlan tánczost megszemlélni érdemes, 
Ki ujjain tánczol, ily művészet nemes. 
Két lábbal bolond is járhat kalamajkát, 
De tessék ujjhegyen járni a mazurkát. 
Egyszerre vakító fény borította el 
A. nézőtért, s ime, a függöny gördült fel.
S a zenekar, mely állt négy vagy ötszáz tagból, 
Rákezdett egy nótát, mely minden sarokból 
Visszazengve engem emberül megrázott, 
Úgy, hogy bele mind a két szemem szikrázott. 
S ime, a lábatlan tánczos csak ott termett, 
Rettentő éljenzés rázta meg a termet. 
A színpad ábrázolt gyönyörű vidéket, 
Megillette volna bár mily szép viliiket; 
Nem pedig ily rusnya, lábatlan alakot, 
Utcza sarkokról felszedett rút salakot.
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Fél kezén tánczolt, a mással hadarászott, 
Testével égy rövid keresztet formázott; 
Mig a többi tánczos is elő nem rukkolt. 
S a mit jártak, az a táncz nagyon furcsa volt. 
Azonban tapsolt és tombolt a közönség; 
Láttam, hogy e részben nem nagy a különbség 
A mostani és a jövő közönség közt. 
Az izlés dolgában művészettel szemközt. 
Mig az igaz művészt részvétlenség üldi, 
A nyeglének addig százezrenként küldi 
A pénzt és koszorút; s a féllábu. önző 
Donatót, mint művészt, nézi a sok — néző. 
Azonban figyeljünk; a táncznak vége van: 
A taps, kiabálás roppant, határtalan.
A függöny legördül, a zene elhallgat, 
Újra esznek, isznak szünetelés alatt. 
Most a roppant fény, mint villámlás, eltűnik, 
S a szem átláthatlan sötétségben fürdik, 
És pokoli zene dördül meg mindenütt, 
Mire a holdvilág a színpadon kisüt;
Véghetetlen roppant temetőt mutatva, 
Melyen az ördögök nyargalnak futtatva. 
Egyik az üstökös farkába fogódzik, 
Másik tüzes mennykő hátán nyargalódzik.
Es ezen pokoli zsibajban dörögve 
Száz ágyú egyszerre villanynyal elsütve, 
Kontráz a zenének siró bőgésére, 
És száz apró dobnak lármás pergésére. 
Hej! ha Molnár élne, gondolám magamban, 
Előadatná ezt ott a népszínházban;
Mennyi közönséget tudna csőditeni,
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Mily jó volna ebből tiszta hasznot venni! 
Mivel ez, mondhatom, igazi művészet, 
Milyet még nem teremt nálunk a gépészet; 
Mert eleven ördög még ott nem szerepel, 
Csak azt lestem én is, hogy már mikor visz el. 
Mert már a temetőn minden sirt kiszedtek, 
S a benne levőkkel pokolba eredtek. 
Most hát a pokolnak látható belseje, 
Hol az ördögöknek legislegelseje, 
Az ő fejedelmök Luczifer ur honol, 
És absolut kormány-rendszer mellett trónol. 
Belzebub miniszter-elnök szárnya alatt 
Ördög-miniszterek vonnak határfalat, 
A tüzes trón és a szegény lelkek között, 
Kik közt ki meztelen, ki fel nem öltözött. 
Legszebbek a női elkárhozott lelkek; 
Ezek az ördögök között is kegyeltek.
Mert még lehet látni a többi lelkeken, 
Hogy az ág sem akad meg aszott testeken; 
Azok úgy kihiztak a pokoli roston, 
Mintha csak lennének a legjava koszton. 
No, de kit czipelnek most Luczifer elé ? 
Ugyan nyújtogatja öklét a trón felé.
Az bizony szegény egy múlt századi biró, 
Még pedig a java, mivel táblabiró. 
„Mi a neved ?“ kérdi ő tőle Luczifer. 
„Tekintetes, nemes, vitéz Kardos Péter“ — 
Feleli a lélek — „de nem félek tőled, 
Ámbátor sok roszat hallottam felőled. 
Neked magamat én soha nem adandóm, 
És a feltámadást itten bevárandom.“
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A dölyfös Luczifer ránczolta homlokát, 
És gondolt Kardosnak iszonyú tortúrát. 
Legelőször is egy czilindert ragasztott 
A fejébe, a mely tiz mázsát nyomhatott. 
Azután bugyogót öltetett reája, 
És egy angol zubbonyt akasztott vállára. 
Az „Augsburger Zeitung“ egy századi számát 
S a „Vezér“ újságnak egy évi folyamát 
Kellett neki szóról szóra megtanulni, 
Mert Lucziferhez ő nem akart simulni. 
Szegény Kardos urat aztán elvezették, 
A pokoli dámák nagyon kinevették. 
Luczifer ur is igy elvégezvén dolgát, 
Előparancsolt vagy ezer ördög szolgát. 
Asztalt téríttetett és lakomához ült, 
Mig sok szegény lélek pokoli roston sült. 
Erre a függöny már le is bocsáttatott, 
És a néző tér is megvilágittatott. 
Én is kifizetvén itt tartozásunkat, 
Nem igen sajnáltam e mulatságunkat. 
S földalatti Budát tovább látogattuk, 
Annak minden zugát vasúton kutattuk. 
Végre Kis-Czellnél a zugligeti vasút 
A hegységnek fel szép egyenest kanyarult; 
Itten jutottunk ki végre napvilágra, 
Miután két napig jártunk alvilágba’;
Itten hát felmentünk, s a Ferencz-hegyen át 
Értük a zugliget legkiesebb pontját. 
Kerestem szememmel, hol van a disznófő, 
Hol Mátyás vadászott a nagy, nemes, dicső. 
De a sok házaktól nem akadtam rája,
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Annyi volt itt a sok uj mágnás villája. 
Kérdeztem vezetőm: Széchenyi-hegy hol van? 
De nem mondhatta meg, volt abban tudatlan. 
Sőt Széchenyi nevét már nem is ismerte, 
Hogy mondanám, ki volt, azt ő tőlem kérte. 
Láttam, hogy itt mostan más nemzetség fészkel, 
Mely gazdag, de nem bir nemzeti érzéssel. 
Elszomorodva a Dunára pillantok,
S azon negyven lánczhid s más hidakat látok. 
Egy tágas csatorna Pestet körülfolyja, 
Mely habjait messze Kőbányáig tolja; 
Elszomorodtam, hogy már ezt meg nem érem, 
S most ezt mind mint jövőt csak ép úgy szemlélem. 
De inkább ne legyen Pestnek csatornája, 
Annyi ékes és nagy már vány-palotája, 
Negyven lánczhidja s Budának alagutja; 
Ha már elfeledé a nép, mi volt múltja.
S ha idegen fajzat jár a szent porokon, 
A vérrel áztatott ftítermő Rákoson.
Azonban amint igy gondolkodva álltam, 
S emlékeimmel a múltba visszaszálltam, 
Vezetőm nógatott, hogy már este leszen,
S haza indulásra vala egész készen; 
Ismét visszaültünk a váró vasútra, 
Azon húsz perez alatt épen hazajutva. 
Már házgazdasszonyom irántam aggódott, 
Keresésemre egy hordárt felfogadott; 
Hogy hazaérkeztem, ő igen örvendett, 
És a vacsoránál rögtön indítványt tett: 
Hogy holnap ünnep lesz, a Rákos mezőre 
Menjünk, katonai fényes ünnepélyre.



Kilenczedik ének.
Ünnepélyes hadseregi szemle. A generálisnő prüsszentése. A ka

szárnya-élet élvezetei. Rokkantak háza.

Reggel nagy ágyúzás vert fel álmaimból, 
Kitekinték tehát egyik ablakomból, 
Gondolván, hogy talán szegény Magyariát 
Valahonnan bizony talán megtámadák. 
De eszembe jutott, az asszony mit mondott 
Tegnap, s ünnepélyre engemet meghívott. 
Azért rögtön és tisztán megmosakodtam, 
Es különös gonddal öltözéshez fogtam; 
Mert ha dámával megy az ember utczára, 
Illő, hogy forditson gondot ruhájára. 
Mikor a tükörben magamat vizsgáltam, 
Igazítnivalót többé nem találtam. 
S épen rágyújtani akartam pipámra, 
Midőn házigazdám bejövén szobámba;
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Hívott, hogy az asszony a reggelivel vár, 
S ha azt elvégeztük, elindulhatunk már.
A reggeli után tehát megindultunk, 
S a Rákos-mezőre jókor kijutottunk.
Ott nagy tábor vala, már fel volt állitva 
A katonaság, és a bandák felváltva 
A legszebb nótákat húzták mindenfelé, 
A mi az ünnepélyt nagyon is emelé. 
De a katonaság, az volt még csak kedves, 
Örömemben nekem szemem is lett nedves; 
Mind a legszebb hölgy volt, pedig szemen szedett. 
Alig néztem rájok, már szivem oda lett. 
A gránátosoknak medvebőr-mitznijét, 
Felül vörös rózsa és bojt ékesiték;
És testhez simuló barna atillájuk, 
Alul jól kilátszott szépen termett lábuk, 
Mely szűk topánkákba szorítva be vala; 
Az ember érettük bizony majd meghala. 
Domború mellükről a patrontás s bagnét 
Szijját úgy szeretném levenni ám onnét; 
Nem is szólván a szép villogó szemekről, 
Melyek nem rettentek meg az ellenségtől. 
Egy ily hadsereggel az egész világot 
Meghódítanám én, nem Magyarországot; 
Mert ha fellázadna valami natio, 
Rögtön ráküldenék egy ily batalliont: 
Fogadom, az első szép szem-tüzelésre, 
És az első kedves fej- és kéz-intésre 
Eldobná a földre azt a manganétát, 
S esze nélkül futna ellentáborba át. 
Ilyen vala tehát a nő-gránátosság;



60

De ilyen vala ám a többi gyalogság, 
Csakhogy szép hajuk a medve-mitzni helyett 
Kis pörge kalapok által fedeztetett.
Attilájuk nem volt, vörös Graribáldit 
Hordtak, mely még jobban tünteté bájait 
Kecses termetüknek; derekukon szíj volt, 
Fényezett és széles, tán egy fél arasz volt. 
Kék nadrágjuk, mely bő, fél lábikráig ért, 
A lábukra húztak harisnyát, szép fehért, 
Fénybőrös bakkancsot, csinost, lábhoz állót, 
Kardot s puskát hordtak, de ám jól találót; 
Azaz : nyelvük a kard, puskájuk a szem volt 
Néha, s kire ezzel rátámadtak, megholt.
A huszárság, az is épen ilyen vala, 
Csak hogy kis gőzmozdony vala a paripa, 
S mellükön a dolmány ki volt zsinórozva, 
S a szűk nadrág bőven vala sujtásozva. 
Az ágyuk is mind csak gőzmozdonynyal jártak, 
Mellettök tüzérek a kanóczczal álltak.
S mikor megérkezett a generálisnő, 
S vele a sok fényes főtiszt- s adjutánsnő, 
Kik, mint a huszárok, voltak gőzlovakon, 
Valamennyi ágyú elsült a sorokon, 
S valamennyi banda muzsikálni kezdett, 
És az ünnepélyre ez vala a kezdet. 
Aztán a gyalogság tűzi-gyakorlatot 
A gránátosokkal s huszársággal tartott; 
De a gyalogság a gőzmozdonyok ellen 
Nem vívhatott, és megfordula hirtelen.
A gyakorlat után generális előtt 
Az egész hadsereg szépen elléptetött,
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Lobogó zászlókkal, harsogó zenével, 
A fürge zergéknek gyors könnyűségével. 
Midőn a hadsereg a hazamenésre 
Készen állt, csupán csak várván az intésre, 
A tábornoknő elprüszszentette magát, 
Mit az ezredes egészségére kívánt.
De olyan fennhangon, hogy azt mind hallotta, 
S az alezredes utána kiáltotta;
Aztán jött az őrnagy, százados, főhadnagy, 
Az adjutánsok és ott levő alhadnagy, 
Kik egyenkint maguk mind elkiáltották, 
S a prüszszentést egészségére kívánták. 
Mig végre soronkint az egész hadsereg, 
Közlegény, káplárok és strázsamesterek 
Egyszerre kiálták, hogy a föld reszketett, 
S erre hatvan ágyú még el is süttetett. 
No, ilyen figyelmet még soha sem láttam; 
Azért tapasztalván, igen is csodáltam. 
Ez mi hadsergünknél behozva nem vala, 
Pedig a tekintély nagyon nő általa.
A mi tábornokunk prüszszenthet bár mennyit, 
Elkerüli az a hadsereg figyelmét.
Mikor ez megtörtént, a sereg elvonult, 
S a mi járművünk is város felé fordult; 
De szép gazdasszonyom a kaszárnyába vitt, 
Hogy felkeresse ott nehány tiszt barátit, 
És én láthassam a kaszárnya-életet, 
Minél kényelmesebb tán nem is lehetett, 
Mire oda értünk az ő lovaikon, 
Huszárok, tüzérek jöttek mozdonyikon. 
Később a gyalogság is berukkolt szépen,
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Váltva dob és zenének a kíséretében. 
De mit kaszárnyákban sehol sem találtam, 
Azt én itten méltán bámultam, csodáltam. 
A konyhákon mindütt szép legények főztek, 
Mig a katonanők hamar levetkőztek; 
Azaz: a rüstungot portól megtisztiták, 
A puskatisztitást férfiakra bizták. 
Bájos pongyolában a tornáczra álltak, 
S ottan szivarozva s pletykázva sétáltak. 
A konyhában főző legényeknek békét 
Nem hagytak, de azok tréfájokat tűrték. 
Csak itt és ott történt néha sivalkodás, 
S támadt köztük dévaj s ledér tolakodás; 
De ilyenkor egy-egy vénebb strázsamester 
Kiszólott, s csendes lett minden asszonyember. 
A tornáczokban meg sok apró gyerekek 
Futkostak, játszottak, mint fürge egerek; 
Fiuk és leánykák tarka vegyületben, 
Kis-katonák voltak csinos öltözetben.
Én egy strázsamestert azért megkérdeztem: 
Hogy mi okon vannak e gyerekek itten? 
Felelt ő: „Mert mind a miénk, és ez az ok; 
Azonban uram, ez csak katona-dolog. 
És ezáltal az állam nyer ám igen sokat, 
Nem kell soha adni neki ujonczokat; 
Ezekből kitelik a seregi létszám, 
S amint itten látja, nem is hazudok ám.“ 
Beláttam; mert amint egy teremhez értem, 
Szemeimet abba épen bevetettem. 
Vagy ötven katona gyereket szoptatott; 
Mondhatom, hogy engem nagyon mulattatott,
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Amint láttam őket egyenruhájukban, 
Egy-egy csecsemővel ülni szobájukban. 
Gondoltam, hogy biz’ ez a legnagyobb foka 
A nagy műveltségnek, s ez lesz annak oka; 
Mert nem csak közlegény szoptat itt gyereket, 
Mivel láttam itten több ezredeseket.
Őrnagy, kapitányok, fő- s alhadnagyokat, 
Kik karjukon hordták pólyás magzatukat; 
Nem szólván őrmester- és a káplárokról, 
Markotányos-, dobos és trombitásokról. 
Hát ha háborúba kellene elmenni, 
A hadsereg akkor mit fog velük tenni? 
A bornyura köti mindenik magzatját, 
Mint a zuávok a nálok kedves macskát. 
Gondolám magamban, hogy ha ilyen szokás 
Kaszárnyáinkban most divatoznék, mily más 
Hadseregünk volna! de ott a legények 
Maguk puczoválnak és főznek szegények. 
Innen elmentünk a rokkantak házába, 
Vagyis inkább egy szép márvány-palotába. 
Ott mind kiszolgált vén nő-katonák voltak, 
S pápaszemes orral harisnyát horgoltak. 
Ezek a hadsereg dédanyái voltak, 
S itt a palotában közösen honoltak;
De női-ruhát ők magukra nem vettek, 
Mindig egyenruhát és kardot viseltek. 
Fenn az emeleten a főtisztek laktak, 
Altiszt és közlegény a földszinten voltak; 
De közöttük itt már nem volt egyetértés, 
Egymást érte itt a lármás perlekedés, 
S bár egyenruhában vén asszonyok voltak,
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S éles fegyverükkel, nyelvükkel harczoltak. 
Itt már gyermekrivás sehol nem hallatszott, 
A sok vén asszony itt nyugodtan alhatott; 
Azonban konyhában a dolgott itten is 
Férfiak végezték, s a kaszárnyában is. 
Ezek a rokkantak azonban jól éltek, 
Bár mily gazdag úrral nem igen cseréltek, 
Mert mit szemük, szájuk kívánt, azt ehettek, 
S pinczéjökből a legjobb borból vehettek. 
Amint az árnyékos udvarban sétáltam, 
Egy fa alatt öt vén rokkantra találtam; 
Egy vén strázsamester és négy közkatona, 
Ránczos volt a képük és roppant marczona. 
A vén strázsamester fél lábát vesztette, 
S épen hőstettéről akkor beszélgete, 
Mikor oda értem hozzájuk, s hallhatóm, 
0 milyen vitéz és hős katona volt ám; 
Egy maga ő mennyi ellent pusztított el 
A szakaszával, meg hány tisztet fogott el, 
Mig neki is végre a lábát ellőtték, 
S igy a szolgálatra végkép tönkre tették. 
No, de már dél elmúlt, és szép házasszonyom 
Látogatását elvégezvén, karomon 
Fogott, s hazamenve kérdezett engemet, 
Mi nyerte leginkább meg a tetszésemet ? 
Én mondám : hogy lakni ott a kaszárnyában 
Legjobban szeretnék; mert itten valóban 
Igen jó élet van, nem úgy, mint minálunk, 
Hol a kaszárnyákban csak prófontot rágunk. 
Ő nevetett egyet, s megigéré nekem, 
Hogy oda szakácsnak majd beszerez engem.



Tizedik ének.
Országgyűlés. A férjeknek adott uj tízparancsolat. Utazás Hold

udvariába, és ottani élemények.

A gazdasszonyom azt megígérte nekem, 
Hogy az országgyűlést is megtekinthetem. 
Egy este tehát azt mondá vacsoránál, 
Hogy holnap jelenjek meg országházánál • 
Mivel jeles törvény fog ma tárgyaltatni, 
A miből lehet majd nekem okulhatni. 
Én hát reggel mindjárt úgy is öltözködtem, 
Hogy a dámák előtt ott megjelenhettem. 
A karzaton igen jó helyet is kaptam; 
Onnan mindent láttam és mindent hallottam. 
Nyolcz órakor reggel egymásután jöttek, 
A czifrán öltözött női szép követek. 
Párisi szabónak lenne itt mintája, 
uly feltűnő vala mindenik ruhája.
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Selyem és a bársony nem vala kímélve, 
KrinolÍDjuk vala egy öl átmérőben, 
S a slepp avagy uszály vala rőf, de három, 
Melyet egy kis fiú vitt utánuk karon. 
Fejükön bóbitás magas kalap tollal, 
Mely ékitve vala dús szalagcsokorral, 
Mely jelvénye vala az országanyáknak, 
Kik néptől követül megválasztatának.
A terem szép s nagy volt, hol összegvülének, 
Végében emelvény gyűlés elnökének, 
Kinek széke mellett a jegyzők valának, 
A kik minden végzést gyorsan felirának. 
Az elnök igen vén, aszott dáma vala, 
Látszott az arczán, hogy sokat tapasztala; 
A jegyzők pedig mind fiatal menyecskék, 
Tüzes szemű barnák, fürgék mint a fecskék. 
Itten nem volt szószék, alkalmatlan lenne 
A krinolin, midőn a szónok rámenne, 
S mindenki helyéből beszéle, de állva;
A szabályokban ez igy volt kicsinálva. 
A honanyák midőn mind egybegyülének, 
A beszélgetés és sugdosás szünének.
Az elnök csengetett, s igy kezdé beszédét: 
„Tisztelt országgyűlés! kérem a figyelmét; 
Ma veszszük fel már a kommissio által 
Tárgyalt, de czélszerű javítások által 
Módosított törvényt, a férjeknek adott 
És most már igen jó tiz-parancsolatot. 
Azért a jegyző azt fel fogja olvasni;
S hogy ha volna benne mégis tán olyasmi, 
A mi a gyűlésnek tetszését nem bírja,
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Tessék jelentkezni, a jegyző felírja. 
Aztán az olvasás után szóljon hozzá, 
Ki elvenni avagy tenni akar hozzá.“ — 
Erre a jegyző a javaslatot vette, 
És azt ezenképen olvasni is kezdte : 
„A férjeknek adott uj tíz-parancsolat, 
Mivel hogy mutatja azt a tapasztalat 
Mikép a férfiak a nőknek jogait 
Nem tisztelve, sértik azok igazait.
Azért ezennel igy szólnak parancsaink, 
Melyekben foglalvák mi előjogaink: 
Első parancsolat: A te asszonyodat 
Tiszteljed, és soha a szolgálatodat 
Meg ne tagadd tőle, s emlékezz meg róla, 
Hogy te nem vagy egyéb, mint csupán csak szolga. 
Második parancs: Ha elküldnek a háztól, 
Mert alkalmatlan vagy : rohanj, de magadtól; 
Azután ne menj ám haza, a meddig nem 
Hívnak, és akkor ne morogj, légy csendesen.
Harmadik parancs: Férj! szépen húzd meg magad 

% És a szelíd járom alá görnyitsd nyakad.
Negyedik parancs: Bár milyen idő legyen, 
Kisérd nődet, ha az valahová megyen; 
Mulatságaiba soha bele ne szólj, 
Ha szép a kurmacher, te onnan ám oszolj. 
Ötödik parancs: Ne ellenkezzél soha, 

a Ha nőd kívánkozik fürdőbe bár hova.
Hatodik parancs: A kontókat te fizesd. 
Hetedik parancs: A pénzt, sokat, te keresd. 
Nyolczadik parancs : A szomszédasszonyokra 

< Ne igen kacsingass, se a leányokra.
Világ 100 e. m. 5
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Kilenczedik parancs : Házsártos soll’ se légy, 
Mindent, mit mondanak, jóakarattal tégy. 
Tizedik parancs: Ne fürkészd a nők titkát, 
Tűrd békével azok verését és szitkát.“ 
E parancsolatot amint elolvasták, 
Minden ellenvetés nélkül elfogadták; 
És a törvénykönyvbe bele is igtatták, 
S hiteles párban a férjeknek kiadták. 
E világra szóló bölcs nagy munkálatot 
Végezvén, a gyűlés rögtön feloszlatott. 
Mi is hazamentünk; asszonyom vidám volt, 
Mondván, hogy ily törvény igen szükséges volt; 
Mert a férjek kezdtek már úri jogokat 
Gyakorolni, s verték is az asszonyokat. 
Én is vidám voltam, mert reám nem szólott, 
Az a törvény hát csak mosolygást okozott. 
Más részről e férfi-rabszolgákat szántam, 
S hogy köztük nem éltem, azt nem igen bántam, 
Amint mendegélünk, mennykő nagy plakáton 
Öles nagy betűkkel nyomtatva ezt látom: 
Kéjutazás még ma Holdudvariában, 
S az indulás leszen három óra tájban. 
De oda, mondám, magam is elmegyek. 
„Engedje, hogy én meg utitársa legyek,“ 
Mond háziasszonyom; s én jegyeket váltottam, 
Mert ily élvezetre magam is vágyódtam. 
Hamar ebédeltünk hogy csak el ne késsünk, 
S indulás helyére jókor érkezhessünk. 
Csakugyan még elég jókor megérkeztünk, 
S az első léghajó el is evezhettünk; 
Tehát ma a holdat fogom én szemlélni,
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Annak lakosait meg fogom ismerni. ’ 
Ily gondolatok közt ültem a hajóban, 
Mindig feljebb jutván a légrégióban.
Már elhagytunk vagy hét nagy állócsillagot, 
Mellettünk egy pár nagy üstökös futtatott, 
Midőn egyszerre csak a holdat megláttuk, 
S róla a szép zenét messziről hallottuk. 
Azután léghajónk a holdnál megállóit, 
A sok vendég abból velünk ki is szállott, 
S először érinté lábam a hold földjét, 
Hol Dávid hallatja az ő hegedűjét.
A hol kiszállottunk, gyönyörű kert vala, 
Mely ezüst-lámpákkal vala világítva; 
Nagy szökőkutakkal mindütt ékesítve, 
Mellette asztalok szépen megterítve. 
Minden lakója volt igen barátságos. 
De két fejjel bírtak; ez volt sajátságos. 
A két fej kétfelé állt válluk közepén. 
De csak egy nyak tartá két fejét a tövén: 
S ha egyik nevetett, a másik rendesen 
Sirt és óbégatott nagyon keservesen. 
Egy ember tehát itt kettőt representált, 
Mert egyik fej másnak mindenben ellenállt. 
Kicsinyek is voltak, mert csak egy rőf vala 
Holdudvariának majd minden lakója; 
De életük csak egy évig tartott csupán, 
Más évben alakjok ismét megváltozván, 
Mint hernyók befonták magukat tél alatt, 
S kibújtak két fejjel, ha a tavasz fakadt.
E hernyó-életet nem bánták különben, 
Mert rövid életük tölték csak gyönyörben.

5*
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Náluk házassági kötés sem vala már, 
Miért is egy évre, ily kis időre kár. 
Gyermekeik mint a kis hernyók, úgy keltek,, 
S ők is, mint szülőik, csak egy évig éltek. 
Nem gondolt ott senki lakról, élelemről; 
Mindez szépen kitelt a holdnak földjéről. 
Ott a szikla csupa mandulakenyér volt, 
S alatta patakként jó tokaji bor folyt; 
Azért oly gömbölyű a holdnak orczája, 
Gyakran is mosolyog mindig az ő szája. 
Mézzel teleszívja magát, tokajival, 
S illuminálva úgy sétál csillagival.
Ottan nem ismernek még semmi divatot, 
Élvezik azt, a mit a .természet adott. 
Minden csipke-bokron kalács terem ottan, 
Kávé-, csokoládé tavak felforrottan 
Kínálkoznak, s gyümölcs annyi van a fákon. 
Hogy alig bírnak rajt maradni az ágon. 
Aztán semmi sem fogy el a holdnak földén, 
Mert minden, mi elfogy, visszanő holdtöltén; 
S mi legszebb élvezet, a holdban ide fenn, 
Hogy Dávid hegedül örökké, szüntelen. 
Hegedűje néha bánatos, mélázó, 
Néha pedig eget és földet megrázó, 
És kimondhatatlan kéjjel és gyönyörrel 
Tölti el a keblet, bájos hang-özönnel.
Ilyen a hold-élet s annak lakosai, 
Bár maradhatnánk hát örök polgárai. 
Mikor mi felértünk, az ősz Dávid épen 
Egy verbungos magyart húzott igen szépen; 
Én meg nem állhatván, háziasszonyommal
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Huszárosán raktam pengő sarkantyúmmal, 
És a sor a midőn a frissire került, 
Az én kis menyecském mint az orsó perdült. 
Három a táncz, mondók, egész fáradásig 
Tánczol a ki legény, hajnalhasadásig. 
A holdnak lakói tánczom megkedvelték, 
Hogy tanítsam reá, nagyon követelték. 
Én hát betanitám őket, mig ott voltam, 
S így több holdszüzekkel hosszasan tánczoltam. 
A tánczestély után lakomához ültünk, 
S a fák árnyai alatt mulatva hűsültünk, 
Míg nem a hold maga aludni távozott, 
És a mi léghajónk hármat harangozott. 
Visszafelé jövet légutunk közepén, 
Az előttünk levő csárdában fenn lévén, 
Oda is betértünk korhely-levest enni, 
És más frissítőket a gyomrunkba venni: 
Mert hajnalban a lég csípős hideg leve, 
S minket megizzasztott a vig táncznak heve. 
Azért, hogy hát njeg ne hűthessük magunkat, 
Megállásra birtuk a konduktorunkat;
Jó villás-reggelit neki is fizettünk, 
S igy megerősödve a földre siettünk. 
Talán reggeli nyolcz óra már lehetett, 
Midőn a városba hajónk megérkezett, 
S otthon a férj már kész vala a kávéval, 
Angol-theával és jó csokoládéval. 
Abból tehát ittunk; de én álmos lévén, 
Szobámba vonultam, és ott lefeküvém. 
Délben az ajtómon gazdám kopogtatott, 
Mondván: kész az ebéd, rám várakoznak ott.



Tizenegyedik ének.
Egy üstökösbe való utazás villám segedelmével. Több planéták 

meglátogatása. A fíastyuk és lakosai.

Másnap a városban plakátok hirdették, 
S azokat házakba széjjel is küldötték, 
Hogy a kinek kedve és ideje vagyon, 
Magát, ha akarja, jól mulatja nagyon; 
Mivel egy üstököst fog megismerhetni, 
Mely a föld felé kezd immár közeledni. 
Az én gazdasszonyom, ki el nem mulasztott 
Soha ily érdekes s pompás mulatságot, 
Rögtön jőve hozzám, hogy vele elmenjek 
Ezen mulatságra, és jegyeket vegyek. 
Üstököst közelről még egyet sem láttam, 
Ijesztő alakját csak földről csodáltam; 
Arra feljuthatni érdekesnek hittem, 
Azért, hogy elmegyek, rögtön megígértem.
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Legalább az égnek titkait ha tudjuk, 
Jó, ha az üstököst szintén kikutatjuk.
Csak az leszen furcsa, ha ott mind megégünk, 
És a földre majdan pecsenyeként érünk.
A plakáton kitett napon hát egy hegyen 
Osszegyülekezénk mintegy kétszáz négyen.
A szállító gép most nem vala léghajó, 
Hanem, amint mondák, egy uj villámhajó, 
Mely másodpercz alatt száz mértföldet tesz meg, 
S egy fertály alatt a földet kerüli meg. 
Mikor a hajóba mind már bejutottunk, 
Füttyel adott jelre rögtön megindultunk. 
Én a kapitánynak jó reggelt kívántam, 
És egy jó szivarral ötét megkínáltam, 
Mire a jó reggelt ő visszakivánta, 
Hajónk már a jeges tengereket járta;
S mig a szivaromnál meggyujtá szivarét, 
Épen elértük a földnek határát.
így haladtunk talán nem egész egy órát, 
Midőn meghallottuk üstökös robaját, 
Szembe jött az velünk nagy dérrel és durral, 
Mintha telve lenne csupa puskaporral; 
De oly sebesen mint a mi hajónk nem járt. 
Azért csáklyáinkkal rajta voltunk mindjárt, 
Farka benyúlt avagy ötvenkét világba, 
Vagy igazabban csak ép annyi csillagba. 
Lakói mind tüzes óriások voltak,
Kik szünet nélkül csak vasat kovácsoltak. 
Az üllőről fényben sziporkázó szikrák, 
Az üstökös farkát láthatón alkoták, 
És széjjelszóródván a nagy mindenségben,
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Alkotják a vasnak magvát föld ölében. 
Ezen óriások soha sem pihennek, 
Világ kezdetétől mindig vasat vernek; 
Azért az üstökös csak, háborút jelent, 
Hogy ha az az égen fényesen megjelent. 
Különben ezen vas-verő óriások
Nagyon is szelídek, és nyájas szokások: 
Mert ha látogató jő az ő hónukba, 
Azt szívesen látják vendégül házukba. 
Minket a pőrölyös hívott meg tizünket, 
Es bőr-kötényében vitt haza bennünket; 
Mondván, midőn velünk a saját házához 
Betért, nagy hangosan élete párjához : 
„No, feleség! ismét hozék tiz vendéget, 
Szaporítsd meg rögtön azt a kis ebédet.“ 
Aztán egyenkint a földre tett bennünket, 
Mi nyilvánítottuk is köszönetünket;
Mert ily konfortablin mi soha sem jártunk, 
A milyennel mi ma e házhoz jutottunk. 
O pedig mondá : ha kötényébe nem tesz, 
Utunk hosszadalmas s igen unalmas lesz; 
Mert megtartott volna vagy három hónapig, 
Mig gyalog jutottak volna el idáig.
Az óriásnak oly roppant volt a háza, 
Hogy belefért volna egész Orosháza 
Soroksárral együtt, s egy pár svábasszonynal 
Még jutott volna hely ruhaszárítónak. 
Amint felesége bennünket meglátott, 
Egy szolgálót mindjárt konyhába kiáltott; 
Mondván: „Nosza Zsuzsi! ölj meg tiz verebe 
Nem látod, tiz apró vendégünk érkezett.“



75

No, gondolám, ennek jó fogalma lehet;
Bárha nagy, hogy kisebb ember mennyit ehet. 
Erre aztán Zsuzsi kiment az udvarba,
Ott lévén vagy négyszáz túzok egy csoportba; 
Azokból összefog hamarjában tizet;
Akkor tudtam, hogy itt ilyek a verebek. 
Egy-egy közülök volt avagy harminczhat font, 
De csak a legkisebb része annak ám csont. 
Tiznek ugyan tizen mi meg nem felelünk, 
De tán egyet mégis ebből megehetünk.
A mig az asszony az ebédet készité, 
És a szolgáló az asztalt megterité, 
Az ur, tenyerében a kertjébe levitt, 
És ott mutogatta különös virágit; 
Különösen volt ott egy olyan rózsatő 
Olyan nagy bimbókkal, mint egy-egy ökörfő; 
A tő területe húsz négyszög öl vala, 
Nehány rózsa rajta már épen virula.
A virágbokrok mind ilyen nagyok voltak; 
Hát még a fák? ezek az égbe felnyúltak. 
Mi sétálgattunk az óriás tenyerén, 
Midőn a szolgáló a kertbe lejövén, 
Jelenté, hogy be van a leves tálalva, 
Velünk az óriás a házba sétála.
Az óriás, asztal egyik szélére tett,
Hol egy külön asztal nekünk terittetett; 
Mert az övét létrán sem érhettük volna fel, 
Valamint kanalát tizen sem bírtuk el.
Ezer akó volt az ő leveses-tála, 
Melyből felénk igen erős illat szállá;
Sőt midőn abba egy mázsa szép paprikát
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Kés hegyére véve, dobott , mi akkorát 
Prtisszenténk annak felénk szálló porától, 
Hogy meg is rettenénk annak visszhangjától; 
De ő ezt nem hallá, sőt észre sem vette, 
Hanem két mázsányi gombóczait ette. 
Azután jött a hús, tiz megfőtt elefánt. 
Mi pedig e helyett kaptunk egyegy fáczánt. 
Azután a zuspeisz jött egy iszonyú tálban, 
Elég lett volna egy ezrednek a várban.
Bort elé egy ezer akós butellába 
Tettek, melynek felét tölté poharába, 
S felhajtá egyszerre az egészségünkre 
És boritalhozi lelkesítésünkre.
Pecsenyének elénk túzokokat raktak, 
Elibe száz bikát egyszerre feladtak.
S mikor mindezt is már elpusztitá szépen, 
Megevett ezer font sajtot hevenyében.
Ha az üstökösnek dolgozó-társai 
így ennének, ugyan mit tenne Jókai? — 
Pedig még ez igen egyszerit ebéd volt, 
Máskor kétszer ennyit is gyomrába pakolt. 
Ebéd után ismét a tenyerére vett, 
S többi társunk közé gyöngédeden letett; 
Megkérvén, hogy máskor ha ismét jövendünk, 
Mindenesetre az ő vendégi legyünk.
Ily tapasztalatok után elindulánk, 
És vagy két planétát mi meglátogatánk. 
Egyik vala Merkur; bukott kereskedők 
Lakták, és uzsorás, ravasz hitelezők. 
Másik pedig Vénus; ez csak csupa feslett 
Erkölcsű asszonyok s lányok hazája lett.



— 77 —

Csak kevés ideig voltunk mindeniken, 
S futottunk tőle, mert a levegő itten 
Büzhödt és rekedt; nem jó lakni ezeken. 
Mi feljebb repültünk, túl a fellegeken 
A fiastyúkig, mely gyémánt ragyogással 
S dörgéshez hasonló kotkodácsolással 
Vezeti fiait az égi mezőkön, 
Es kimérhetetlen kies legelőkön.
A fiastyúk maga lehet oly nagyságú, 
Mint ez a világ, és gyémánt ragyogásu. 
Minden évben gyémánt tojásokat tojik, 
És számtalan fia mindig szaporodik;
S amint jár tengerek és a hegyek felett, 
Gyémánt-tolláiból gyakran egyet elejt, 
S abból terem gyémánt a tenger fenekén, 
És a magas hegyek széditő tetején. 
Fiai szivárvány-színekben játszanak, 
És a földről igen apróknak látszanak; 
Egyik világos-zöld gyémánt, mig a másik 
Gyenge rózsaszínű szelíd szinben játszik; 
Égszin-kék amott egy, mig halavány-sárga 
A másik, ez pedig több szinü és tarka. 
Fiastyúk lakói szívesen fogadtak, 
Birodalmukban ők mindent megmutattak. 
E gyémánt-régiók lakói kicsinyek, 
Nagyobbra egy lábnál soha meg nem nőnek; 
De nagyon kedvesek, és hazájuk is szép, 
Ahol marasztottak szívesen mindenkép.
S mig e kedves ország szépségét bámultuk, 
Magunk körül asztalt terítve találtuk,
S oly gazdag ozsonnát hordtak rá a törpék,
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Hogy az asztalokat is majd összetörték. 
Gyémánt-poharakban habzott a hűsített 
Pezsgő, melyt mindenki jó szívvel ürített; 
Aztán mindenféle sülteket hordoztak, 
Mellé arany tálban salátákat hoztak;
Aztán jött sütemény s gyümölcs, mindenféle, 
Fagylalt s más husitő, talán harminczféle. 
Midőn már senki sem bira többet enni, 
Magukért akarván a törpék kitenni: 
E nap emlékére mindenik vendégnek, 
Hogy róluk soha meg ne feledkeznének, 
Adtak egy-egy roppant értékű gyémántot, 
Mely, mint a kő nálunk, oly bőven terem ott. 
Mi nagy hálálkodva ezt szívesen vettük, 
És ottan nekiek szentül megígértük, 
Hogy máskor, ha utunk ismét holdhoz vezet, 
Eljövünk, és erre nyújtottunk rá kezet. 
Aztán oly sebesen, amint ide jöttünk, 
Ismét a földünkre mi visszaérkeztünk.
S természetvizsgálók épen ottan lévén, 
Tapasztalataink nekik elbeszélvén, 
Másnap elutaztak ők az üstökösbe;
De nem abba a mék megjelenik Pestbe. — 
Mi pedig most egyszer szépen hazamentünk, 
S a sok strapátzió után lefeküdtünk, 
Hogy másnap kelhessünk fel ujult erővel, 
Ne pedig összedult és komoly kedéllyel. 
Én fekve is mindig az óriásokról 
Gondolkoztam, s azok roppant országáról, 
Mig végre zsibbadás fogott el engemet, 
És alvásra hunytam be mindkét szememet.
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A roppant nagy gyémánt, a mit tehát kaptam 
A fiastyúkban, az nagyon furta agyam. 
Éjjelenként többé nem gyújtottam gyertyát, 
Mert csak nyitva hagytam gyémántomnak tokját, 
Mely szép vörös bársony vala, és szobámban 
Nappali fény vala; nyugtalanságomban 
Elvittem titokban egy ékszerműveshez, 
Ki ért az ilyennek megbecsüléséhez; 
S amint az értékét nekem megmondotta, 
A guta agyamat majd meglóditotta. 
Mert azt mondta: „Uram! megér százmilliót, 
S ha kiköszörülik, talán egy billiót.“ 
Többé nem mertem a zsebemből kitenni, 
Féltem, hogy valaki el fogja azt venni.
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És én minden áron liaza kívánkoztam, 
És hogy merre menjek, arról gondolkoztam. 
A legdúsgazdagabb ember ott én lennék, 
Valamennyi irót mind magamhoz vennék. 
Nem kéregetne a nagyok ajtajánál, 
A tudomány többé arczának pírjánál. 
Még a leggyengébbek is ösztönt kapnának, 
S anyagi gond nélkül majd tanulhatnának. 
Csak a légszekerest feltalálhatnám én, 
Ki engemet ide hozott a szekerén.
Ily gondolatok közt mindütt jártam, keltem, 
De azt a szekerest eddig meg nem leltem. 
Mig ezek agyamban összevissza jártak, 
És szivemből minden nyugalmat kizártak, 
A fölöstökömnél egyik nyári reggel 
Gazdasszonyom engem meglep egy más hírrel. 
Ugyan is egy merész társaság a naphoz 
Kirándulást tészen és roppant kincset hoz, 
S engem felszólít, hogy menjek én is vele, 
S arannyal egy ládát mi is hozzunk tele. 
Hanem már ez az ut több napba kerülend, 
Azért az utón majd férjem urain sütend 
Egy kis jó pogácsát, pecsenyét, kalácsot, 
És jó borocskával megtölt két kulacsot, 
S azzal majd kiálljuk a naphoz vezető 
Puszta űrben, hol már nincs semmi ehető. 
Üsse kő, gondoltam, ha már ennyit láttam, 
Ezen utazásra magam resováltam, 
És mindennel bőven ellátva másnapon 
Mi is helyt foglalánk útra kész léghajón.
De már ez nagy is volt, még ilyet nem láttam,
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5 elmés szerkezetét igen is csodáltam. 
E hős társaságnak, mely ez utazásra 
Elhatárzá magát, száma ment vagy százra, 
Többnyire nőtelen férfiak; de hölgyek 
Jzintén avagy húszán közöttünk lehettek, 
»find szépek voltak ők, égők tudományért; 
)e titokban talán merész kedvesükért, 
donnán a léghajó indult, százezerek 
íöttek ki bámulni, midőn a kötelek, 
íelyek a hajót még földhöz lekötötték 
Elmetszették, és a hajó emelkedék. 
toppant nagy éljenzés mindenféle nyelven 
Gsérte utunkat a magas legekben, 
lig nem csak kis pontként látszott a földteke, 
Ezen erény és bűn átkos tömkelegé, 
légen túlhaladtuk a légrétegeket, 
lova csak a merész sas emelkedhetett. 
Z’égre elértük már azon planétákat, 
dóvá eddig is megtevénk légsétánkat;
> elhagyva azokat túl Holdudvarián, 
Egy határcsillagnál megállt a kapitány.
3 felénk fordulva szólt: „Uraim, dámáim! 
Rendelkezésükre állanak bundáim ;
Mert most bejutunk a nap birodalmába, 
A véghetetlenség légoczeánjába,
5 ennek közepéig tart a lég-jégtenger, 
Melyben, ha nincs bunda, meg is fagy az ember. 
Azon túl azután amint közeledünk 
A naphoz mindinkább, majd levetkőzhetünk. 
Azért fel a bundát; mert rögtön indulunk!“ 
És mi kommandóra a bundákba bújtunk.
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A hajó csakugyan amint emelkedett 
Feljebb-feljebb, a lég mindig hidegebb lett, 
ügy, hogy ha orrunkat el nem dugtuk volna, 
Az a nagy hidegben jéggé fagyott volna. 
Végre egy héti ut hátratételével, 
Találkoztunk újra tavasz melegével. 
Bundáinkból tehát szépen kibujkáltunk, 
És a fedélzeten csevegve sétáltunk. 
Azonban a napból még semmit sem láttunk, 
Mert még mindig csak a semmiben járkáltunk. 
De minél közelebb jutottunk a naphoz, 
Annál melegebb volt, s nyúltunk a kulacshoz, 
Enyhíteni szomjunk, mely égető vala, 
S jól esett Ínyünknek hűsítő tartalma 
Itten sorsunk még csak tűrhető lett volna, 
Ha a régiókban éjszaka is volna.
De már az nem vala; mert már itten nincs éj, 
Pedig holdvilágnál enyelegni mily kéj ! 
Végre elkiáltja az őr kosarában :
„A nap!“ s minden rohan és néz irányában. 
A nap aranyszélét mindnyájan meglátjuk, 
S üdvözletül magunk vígan elkiáltjuk.
De csak itt kezdődött, mire nem gondoltunk; 
Mert a naphoz minél közelebb jutottunk, 
Annál melegebb volt, úgy, hogy felső-ruhánk, 
Már itten magunkról szívesen ledobánk. 
Másnap a melegtől annyira bántattunk, 
Hogy csak gatyaszárban és ingben maradtunk. 
A dámák szégyelték ezen állapotot;
De utoljára mind szépen hozzászokott. 
Szükség törvényt ront; igy mentegeténk magunk,
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S nagy izzadás között folytattuk az utunk. 
Hiszen czélnál vagyunk, túl leszünk mindenen, 
S innen liazamegyünk majdan szerencsésen; 
Egy uj felfedezést hozván a világnak, 
Melyre majd mindenütt szemet, szájat tátnak. 
Végre eljutottunk a napnak széléhez, 
Minden világosság dicső kútfejéhez. 
De már itten semmi ruhát nem tűrt testünk, 
És a paradicsom emberei lettünk. 
A dámák azonban ezt nagyon restelték, 
A napot mindennek el is keresztelték; 
De ez mitsem használt, mit lehetett tenni? 
Mint a dolgot épen ahogy volt, úgy venni 
Itten elbújni nem lehetett sehol sem, 
A meleg mindenütt vala tűrhetetlen. 
Szidták önmagukat, ide miért jöttek, 
De egyebet ennél bizony nem tehettek; 
Mert széjjelszaladni innét nem lehetett, — 
Mig hát kiszállhatunk, bevárni kelletett. 
En az egész dolgot jóizűn nevettem, 
De gyémánt-tokomat el nem felejtettem; 
Azt szorongattam én folyvást a kezembe, 
Mivel nem tehettem el semmi zsebembe. 
Végre a kapitány egy nagy sziklacsucsnál 
Horgonyt vettetett, és készült, hogy majd kiszáll. 
A hiddeszkákat hát már ki is vetette, 
S azt a nap földéhez megerősítette, 
S már láttunk is egy gyönyörű hús erdőt, 
Ahol majd tarthatunk kényelmes pihenőt; 
Midőn csak egyszerre felhő kerekedik, 
S a fergeteg dühös széllel közeledik.

Világ 100 e. m. 6
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Léghajónk horgonyát eltöri, szaggatja, 
És hiújával együtt rögtön felforgatja. 
A nők szivszaggatva szörnyen sikoltoznak, 
Hajókötelekbe itt-ott kapaszkodnak;
De a rontsolt hajó nyilsebességével 
Hull a semmiségbe jajgató terhével.
Én is ijedtemben gyémántom elhánytam, 
De magam utána szintén lepottyantam. 
Azonban üstökön fogtam egy villámot, 
Mely a légből épen a földre lecsapott, 
S a mennybe siettem e bolond világról, 
Megelégedve már sült bolondságával. 
Utoljára láttam, nem is jövök bele, 
Mivel itten élnem pokol kinja lenne.“ 
így szólt a notárus, én is veletartok, 
S csak azt adom hozzá, mit alantabb mondok: 
Ne irigyeljünk ily műveltséget soha, 
Legyen a sors hozzánk bármilyen mostoha. 
Igaz, hogy hazánkban fejlett gyáripar nincs, 
A föld itt még most is a legfőbb s nagyobb kincs. 
Jó anyánk az nekünk, éhen nem veszünk el, 
Csak ne kalmárkodjunk a becsületünkkel. 
Tartsuk meg földünket, e szent nagy ereklyét, 
Őseinknek dicső vérmenyegző helyét; 
Akkor is, ha jogunk egy időre lábbal 
Tapodják tartósan szilajult vadsággal, 
Maradjunk magyarok testtel és lélekkel, 
Ne gondoljunk azon kicsinylelküekkel, 
Kik nemzetünket már elveszettnek tartják, 
És rudjaikat már másfelé forgatják.
S bár a temető most a legszentebb helyünk,
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Abból a jövőbe át oly hidat verjünk, 
Mely biztosan vezet el jelenünk felett, 
És dicső nemzetek sorába vezethet.
A divat majmolás a mily veszedelmes, 
Másrészt egyeseknek csupán jövedelmes.
S azt tudjuk, árulók hogy elegen vannak, 
Kik nem építenek, hanem csak rontanak. 
Művelődés nélkül a dicsőség útját 
Csupán csak vér festi, ha a nemzet múltját 
Nem tekintve, csupán anyagi után nyúl, 
És önző vezérek nyomaiba tódul. 
Nem kell már idegen fáklya világánál 
Tudomány ösvényét járni a magyarnál. 
Honi irodalmunk áldásthozó fénye, 
Egy küzdelmes század dicső eredménye. 
Büszkén mutathatunk szellem-kincseinkre, 
Munka között elhunyt nagy, szent költőinkre, 
S irodalmunkra, mely tisztán csak nemzeti, 
S helyét Helikonon is követelheti. 
Azért ne hallgassunk az álprófétákra, 
Kik akarnak vinni minket más utakra 
Kik sima szájjal és álnok érzülettel, 
Közelednek hozzánk róka természettel. 
Ilyeknek ne higyjünk, mint a bűnt kerüljük, 
Ijesztő szavukat ne sokra becsüljük. 
Élmennek ők rögtön, ha elborul az ég, 
S a haragos felhőn Isten villáma ég. 
Pedig borult az ég, csepereg az eső, 
Bár egyelőre ez most még csak könyező. 
Azért tartsunk össze, a menny a ttírőké;
Hát legyünk magyarok, most és mindörökké!

------------ 6*



Bucsánszky Alajos 
könyvnyomdájában és könyvkiadó-kereskedésében 
(ősz-utcza 20. számú saját házában) kapható; va
lamint minden magyar- és erdélyországi hiteles 
könyvkereskedő és könyvkötő uraknál megszerez

hető :
Toldy Miklós vitézi élete és szomorú halála. 12 

képpel. Irta Tatár Péter?
Vitézvári báró Simonyi József, óbester-generális 

élete, vagy: A legvitézebb huszár. 12 énekben 
12 képpel. Irta Tatár Péter.

Romeo és Julia szomorú története, vagy: A Ga
puletti- és Montecchi-család. Régi krónikákból 
fordította Tatár Péter. 3 képpel.

A bűvös vadász története. Elbeszéli öregnek, if
jaknak : Tatár Péter. 5 képpel.

Gróf Szapáry Péter, vagy: Az ekébe fogott ne
mes főur. 5 képpel. Irta Tatár Péter.

A nemes Szelíd Tamás igen érzékeny története. 5 
képpel. Irta Tatár Péter.

A Szép és a Szörny. Tündéries és tanulságos el
beszélés. 9 képpel. 1

A bűnbánó, vagy : A sziklához lánczolt Gergely. 
Igen szivreható való történet. Elbeszéli régi kró
nikák után Tatár Péter. 6 képpel.

Történet az ember- és farkasról. 4 képpel. Irta 
Tatár Péter.

A szamárbőr. Tündéries elbeszélés. 4 képpel.
A hét sváb története. Igen mulatságosan előadja , 

Tatár Péter. 7 képpel.



Legújabban megjelent :
A Portiéi néma.

Nápolyi szomorú és rémes történet.
3 képpel. 

A nép számára irta TATAR PÉTER.
-------- r~

Pr ecziosa (vagy Piroska), 
a szép spanyol czigány-Ieány 

élete és szóról m. o.
Igen szép történet. A nép számára elbeszéli Tatár 

Péter. 4 képpel.

Mulattató olvasmány
ifjak és öregek számára. 6 képpel.

KUCSUJ, KÁKUCS, CSIKSICZ 
és Belevendi Bikflcz, 

híres négy czigányvitézek históriája. 5 képpel.
Ára 4 kr.

ALFÖLDI VŐFÉNYKÖNYV.
rta Vetré Lőrincz. Nyélba ütötte Tatár Péter. 1 képpel.



Ugyanitt kapható :

Tatár Péter
REGE-KUNYHÓJA.

Egy füzet ára 10 kr.










