
11. szánt.
Nov. 10-én 1860.

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.
E lőfizetési ar : Évharmadra, azaz september—december hóra £ f t-10 kr. nj pénzben.— 
Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — K iad ó-hivatal : Pesten egyetem-

utcza 4-dik szám.
VII. k ö te t .

K I  A  V I V Á T ?

„K ivirított a tu lipán!“
Ezt éneklik már ezután.
Ha éneklik, meg is mondják : 
Hadd tudja meg ország világ : 

Hogy ki a v ívót?

A ki helyén megtud állni;
Ki tud emelt fővel járni; 
Kinek nyaka még nem görbe : 
Nincsen szokva czifra örvbe;

Az legyen v iv á t !
.

A ki magát el nem hagyta 
Sem kis bajba’, sem a nagyba’, 
A ki tűrt, sírt, remélt velünk 
Jóban, roszban édes felünk;

Az legyen v ív ó t!

Kinél a tanács nem drága;
S tenni is van bátorsága;
Ki eszét kölcsön nem kérte; 
De szivét sem adta bérbe; 

Az legyen vivát!

Ki lelkét nem tagadta meg, 
oem a sorsnak, sem embernek; 
A ki köpenyt nem forgatott; 
Mindig nyilt arezot mutatott; 

Az legyen vívót!

Ki urához, nemzetéhez 
Törhetlen szerelmet érez; 
Érte vagyont, fáradságot,
S ha kell, éltet is feláldoz; 

Az legyen vivát!

A kinek alkotó jobbja 
Újra építeni fogja 
Dicsőséges alkotmányunk;
Koszorút mi annak hányunk;

Az legyen vívót!
K — s M—n.

— ______ ___ ___________

A január—augustusi számok már elfogytak.
September—december évharmadi számokkal még szolgálhatunk.
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e g y  h á z m o t o z á s  c h i n á b a n .
Egy nankingi lapszerkesztő naplójából.

A eliinai birodalom fennállásának 180052-ik 
esztendejében, az adóbeszedés-hónap 12-ik nap
ján, épen a midőn a rendesen lattamozott útle
véllel járó nap első reggeli sugárait, engedelmes 
alattvalóhoz illően, a magas politzia departement 
XlII-ban vizáltatás végett bemutatná; mely alka
lommal az igazgató mandarin ismét kegyes volt 
megengedni, hogy „reggel“ lehessen, a nélkül 
azonban, hogy ebből a napra nézve valami to
vábbi jogok következnének; tehát épen akkor, a 
midőn nálam hetet ütött az óra, persze csak ti
tokban, mert ez a szó „ütött az óra!“ még izgató 
értelműnek is vétethetnék, kopogtatnak az ajtó
mon; „szabad!“ (ez az egy volt még szabad.) 
Belép a magas rendőrség másod-bámbusz-vise- 
lője, három harmadrendű bámbusz-viselővel :

— Alásszolgája.
Értette alatta, hogy én vagyok az ö alázatos 

szolgája.
— Mi tetszik ? Kérdezém; tudhattam volna 

pedig, hogy ezeknek az uraknak „exoffo“ semmi 
sem tetszik.

— Engedelmével majd egy kis házmotozást 
viszünk véghez.

— No arra magam is kiváncsi vagyok.
— Hol vannak önnek az irományai?
— Instálom, én nem szoktam Írni, csak úgy 

diktálok a betűszedőknek, rövidségnek okáért.
— Azok kellenek, a miket önnek Írnak mások.
— Szolgálhatok velük; itt a kulcsom.
Elvették, neki ültek; sorba vették a fiókom

tartalm át, megvizitáltak mindent, és protocol- 
lumba vették. Szabókontó, csizmadiakontó, órás- 
kontó, paplanos kontó, füszerszámos kontó, sat., 
egyéb gyaniísat nem találtak bennök, mint hogy 
egy sincs „saldírozva.“ Azután előfizetési felhí
vások, régi iskolai bizonyítvány; nemesi dip
loma, leöntve tintával, adóintö czédulák, útle
vél, geleitschein, cseléd-bizonyitvány; hirlap-pro-
o-ramm; szerelmes levél (nem is nekem szóló) 
gyermekkórházi, festőiskolái, müegyleti, s más 
egyéb nem kamatozó részvények, újesztendei 
gratulátiók, sat. sat, sat. — Ez mind nem te t
szett nekik.

Kihúzzák a másik fiókot : ez meg tele van 
ócska anecdota, használhatlan rebusz, nepdal- 
gyiijtemény s más efféle vastag étellel.

A harmadik fenékig volt rakra elavult cor- 
rectura s kiszedett kézirattal.

A negyedikben már nem volt m ás, mint le- 
vélboriték és reklamáczió : Azt is véírier nézték.ö O

— De uraim, mondják meg hát, mit akarnak 
nálam találni? majd én aztán megmondom, hogy 
van-e, nincs-e? Tiltott ópiumot? török dohányt? 
Pih Kwei proclamátiót? ágvukat vagv Orsini 
vetgolyót ?

A másod bámbuszos úr meg volt akadva. 
Fontos arczczal feleié : valami gyanús iratokat.

— Valami gyanús iratokat? No hisz akkor 
épen kedvem szerint érkeztek. Itt van egy nagy 
hombár, tele vad novellával, verssel, humoreszk- 
kel és értekezéssel, a mik még abból az időből 
maradtak rajtam, a mikor a Csing Cseng lapot 
szerkesztettem. Magam is gyanakodom ezekre, 
ho^gy valami van bennük, s nagyon kedvemre 
van, hogy akadt valaki, a ki azokat hivatalosan 
elolvassa.

A mint feltártam a hombárt, utczu az én man
darinjaim kapták a papucsaikat, kezdtek ira
modni kifelé!

De utjokat álltam.
— Olló uraim, nem oda Buda! önök házku

tatásra jöttek, én követelem, hogy nekem ezt a 
hombárt rendről rendre olvassák végig. Ellen
kező esetben feladom önöket az első manda
rinnak.

A másodbámbuszos úr szörnyen vakarta a 
tarkóját erre a fenyegetésre. Könyörgésre fogta 
a dolgot.

— Bocsánat édes ú r ; ha tudtuk volna, hogy 
ilyen veszedelem vár reánk, bizony ide nem jö
vünk; inkább majd elviszsztik magunkkal a hiva
talba ezt az izét, azután ha átnéztük hivatalo
san, majd visszaküldjük.

Tudtam, hogy soha sem kapom vissza; s ál
dottam magamban Ivonfucsét, a ki bámbuszos 
urakat teremtett, a kik elviszik a szerkesztöktül 
a fölösleges lomot, mintha nem volna maguknak 
is elég.

Másnap fel kellett mennem az első bámbu
szos mandarinhoz, megtudni hivatalosan, hogy 
mi okoknál fogva történt nálam a házkutatás • 
mert erre Chinában szoktak adni valami okot»
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nehogy a jámbor mandzsu azt higyje, hogy az 
egész csak az ö mulattatása végett történt.

A nagy szemöldökű férfiú komoly ábrúzattal 
fogadott s egy roppant csomag papirosra mu
tatva az asztalon; rám támadt haragos kér
déssel :

— Mikor vesztette el ön ezen irományokat?
— Mik légyenek azok?
— Ezek a gonosz rebellis Pili Ivwei prokla- 

mácziói.
— Hát semmit sem tudok én róluk.
— De ha én mondom, hogy ön vesztette el 

okét, mikor a színházba ment, a kabátja zse
béből.

— Hiszen nem is férnének azok a kabátom 
zsebébe.

— Épen azéi’t vesztette el, mert nem fértek 
bele. Köszönje, hogy a tegnapi házmotozásnál 
Kom találtak önnél hasonló veszedelmes korres- 
pondencziákat, hova tette a többit ?

— Mondtam már, hogy nem én vesztettem el.
— Vigyázzon magára! A hatóságot megha

zudtolni nem szabad. Ismerje e l , hogy elvesz
tette, nem lesz érte semmi baja.

— Sót utoljára azt sem hiszem, hogy ezt a 
micsodát egyátaljában elvesztette volna valaki.

— Hát micsoda ? mit akar ezzel mondani ?
— Én azt hiszem, hogy ez az egész ügy csak 

azért van kerekítve, hogy a pekkingi főrendőr 
mandarin előtt be lehessen bizonyítani, milyen 
rettenetes sok dolga van a nankingi rendőrség
nek s ennélfogva tháj-er-ungsz-czu-slág-ért fo
lyamodni.

Hallja az úr, itt ne gorombáskodjék.
— Hadd látom hát, mi van azokban az ira

tokban ?
— Hohó! Azokhoz nem szabad nyiílni!
De már akkor a kezemben voltak, s mielőtt 

fegyveres karhatalommal meggátolhatták volna 
attentátum om at, felnyitám a rettenetes Pih- 
Kwei lázitó proklamáczióit tartalmazó csomagot.

S hát mi volt bennük?
sereg régi tlieátrumczédula.

K — M —n.

A BALEKEK ÉS BALEKFOGÓK.
(A dalék  a 19-dik  század  történetéhez.)

Székfoglaló értekezés az Üstökös érdemdús tag jai előtt. T arta tik  egy megválasztatlan tag  által.

Tisztelt üstökös- és üstöktelen tagok!

Ha tudós csillagzat alatt születem, s keresztszü- 
lőkül Minervát és Midást — azaz Apollót megnyerhet
nem sikerült vala — először is a czimszó fölött tartanék 
kimerítő értekezletet, megmutatnám, hogy a múlt setét- 
ködének melyik századában vette eredetét a balek-név? 
Minő nemzetek közt divatozott leginkább? és hol érte 
el a kifejlettség legmagasb fokát? Azonban fájdalom,

magam is a 19-ik század magzata lévén—e termékeny 
de könnyelmű anyáé, kit az Olympról Mercurius szök
tetett meg, s kivel jelenleg is tiltott viszonyban élnek 
együtt — e századé, melyben a Gründlichkeit már csak 
az Augsburgi Allgemeine et consortes hasábjaiban lel 
menhelyet; midőn már nyoma sincs azon szorgalomnak, 
mely 20—25 évig fáradott néhány vékonykötetü munka 
létrehozásán; most a gőznek e korában, midőn szüle
tünk gőzerővel — azért jő a világra annyi hathónapos 
gyermek; élünk gőzerőre — azért vénülnek meg any- 
nyian 25 éves korukban; és meghalunk gőzerővel, 
tudnillik harczban golyó, békés polgári utón szurony, 
avagy orvosok á lta l! E korban mondom ne csodálkoz
zék senki azon naiv nyilatkozaton, hogy biz én magam 
sem ismerem a balekszónak tulajdonképeni szoros értel
mét; én csak megismerkedém vele, mint szoktunk az 
életben sokakkal, kiknek jellemével már tisztában va
gyunk, a nélkül, hogy becses nevéről tudomással bír
nánk. Pedig régi, rettentő régi, s az emberiséggel 
együttes famíliának kell néki lennie! Ugyanis már a 
paradicsomban Ádám apánk nem balek — és minden 
nyomoraink kútfeje a rút kígyó, nem balek fogó vol- 
tak-e? — így lehetne őt az ó- és újvilág históriájának 
minden nevezetesb lapjain végig kisérni, de mondtam 
már, hogy nincs szándokom 25 évig dolgozni rajta;

*
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tehát csak jelen kifejlett állapotát fogom röviden vizs
gálat alá venni, bebizonyítván, hogy ha más durvább 
korokban létezett is, de csak a mi müveit századunk
nak jutott a szerencse, azt művészibb magasságra 
emelni s átallánositani az emberiség között.

Ha szoros logikai rendet akarnék tartani, minde
nekelőtt azt kellene kimutatnom : ki jelenleg Európá
nak legnagyobb balekfogó mestere, és kik legszána- 
lomra méltóbb nagy balekjei? de világpolgári magas
ságra még nem juthatván el, csak alantabb húrt 
pengetendek, saját közéletünkbe markolván bele. Igen 
megtisztelve érzendvén magamat, ha a nemes tagok 
figyelmét előadásomnak megnyerni sikerülne!

Egy fodoritott hajú, csinosan öltözött ifjú úr lép 
egyik előkelő vendéglő portálja alá, hol a kapustól gya
nús udvariassággal fogadtatik; a tapasztalatlanok ezt 
könnyen mély bóknak vennék, mi azonban némi önhit- 
tes és egyetértési bizalmasságot is födözhetünk fel a 
nyakgörbités e művészetében.

— Nos a tegnapesti train?
— Bőven kiadta az osztályrészt! — Itt a pudlivá 

civilizálódott Cerberus egy hosszú catalogot nyújt a fia
tal embernek, ki azt mohón átfutván, egyszerre öröm 
villan meg szemeiben. A névjegyzék közt ismerősre ta
lált. Ez a nóbel úr a : balekfogó.

Igen csalatkoznék pedig, ki azt hiszi, hogy e ne
mes foglalkozás nagyon könnyű dolog. Sokoldalúság 
és zsenialitás kívántatik ahoz. Határtalan, kissé a szem
telenségbe vágó ismerkedési tehetség; a felismert 
egyének gyönge oldalainak villámáttekintése; találé
konyság s kifogyhatlan mulattatási véna, úgy páratlan 
topográfiái, geográfiái, statistikai, aetnografiai ismeret, 
tudni : hol mérik a legjobb érmellékit, villányit, bada
csonyit ; a legfinomabb ragout, friccassée, eskalupp hol 
élvezhető? Miféle majmok érkeztek legújabban a fővá
ros falai közé? Vagy nyári időben kirándulásokat ren
dezni : hol lehet Volksfest, Ringelspiel, táncz, werkli 
nélkül — és más, a Gründlichkeitnak köszönhető idő- 
töltemények.

De térjünk vissza hősünkhöz.
— Hányadik szám alatt? — kérdi a kapust.
— Első emelet, 15. szám!
— Váljon felkelt-e már?
— Úgy hiszem; kávéját már fölrendelé!
Az első emelet 15. számú szobájában egy közép

korú úriember épen most végzi be toillette jét; napbar- 
nitott arczán látszik, hogy a mezeigazdálkodásnak 
szenvedélyes kedvelője; még egyet simít a főváros tisz
teletére fényesen pomádézott hajzatán, aztán előveszi 
tárczáját, s egy jegyzéket fut át, melyre a neje, leánya, 
fia, vagy rokonai, ismerősei által lelkére bízott komis- 
siók vannak fóljegyezve. A duzzadt tárcza iszonyú 
mennyiségét gyanittatja a bankóféle takarmánynak; a 
gyapjú, repcze az idén hatalmasan beütött, s a magyar 
ember nem szokta ládára zárni a pénzt, hanem vagy 
fekvő birtokot vesz rajta, vagy úgy elkölti, hogy a pora 
sem marad. Ez az úriember : a balek.

— Avááh! — ásít a tárczatulajdonos — megjárom, 
ha egy lélekismerősre sem bukkanok! Mi a ménkövei

öljem az időt ha beszedtem a komissiót? Pedig a miatt 
az átkozott per miatt legalább nyolcz napig itt kell ma
radnom, ha nem tovább! Bár csak valami ismerősre 
találnék!

A jó ég meghallgatja kérelmét, kopogás hallik az 
ajtón, s a ,,tessék“re bebalanczirozik a balekfogó.

— Higyjek-e szemeimnek? édes, kedves, drága 
szeretetreméltó bátyám! Lám, tagadja aztán valaki a 
magnetismus létezését! — erre sétálok, s a kapustól vé
letlenül azt találom kérdeni — totál véletlenül, mert 
különben sohsem szokásom ez — magnetizm! magne- 
tizm! Van-e faluról valamely nevezetesb vendég meg
szállva itt? „Csak egyetlenegy vannevezetes!“ mondja ő 
— s ez senki más, mint az én kedves, drága, szeretetre
méltó régen nem látott bátyám! Persze ily örvendetes 
hírre a grádicson felrohanni, e terembe bekopogtatni, s 
üdvözletemet benyújtani egy pillanat müve volt! Hát 
hogy van édes édes bátyám? — Itt egy futó tekintet a 
duzzadt tárczára repül . . .

— Köszönöm jól! De én valóban nem tudom, nem 
emlékezem . . .

— Ej, ej! ilyen feledékenynek kell lenni? Hát a 
lóverseny idénye alatt — mikor itt fenn tetszett mu
latni, . . . nem emlékszik már? Együtt ebédelgettünk 
az arany kiflinél . . . szerencsém volt bemutattatni Y. 
báró által!Persze, az utóbbi állitás nem igaz, de az úri
ember szégyenli elárulni, hogy már erre sem emlékezik.

— Ahá! de bizon tudom már! ön  beszélte azt a 
sok bolondos anekdottákat, nemde? . . . Tudja a nagy 
olaszról, meg a veresnadrágos huszárkadétról, hahaha! 
Istenhozta! épen arról gondolkoztam, hogy bárcsak va
lami ismerősre találnék — mert egyedül oly unalmas! 
Nemde, nekem szentelendi e napot?

— Nagyon kész örömmel tenném! de — de — Na 
majd eligazítom valahogy! — pedig randevú! dicső 
hölgy! két héti kemény ostromba került! hallatlan ma
kacsság! — Na de készebb vagyok mindenről lemon
dani, csakhogy bátyámnak szolgálatára lehessek!

Az úriember el van ragadtatva ennyi önfeláldozás
tól, megszorítja kezét az udvarias fiatal úrnak, s miután 
megegyezének, hogy együtt fognak ebédelni — teen
dőiket végezni elválnak.

A balekfogónak van bizonyos étkező helye, hol 
nem igen ízletesen főznek ugyan, melyet azonban ő 
egekig tud magasztalni, hogy oda csábitsa balekjeit, 
mert ezért jutalma a vendéglőstől: ingyen ebéd. Van
nak bizonyos suszterjei, szabójai, kiknek kundschafto- 
kat szerez; miért aztan természetesen a mesterek sem 
háládatlanok. Mindez a balekfogó tisztességesebb fog
lalkozásaihoz tartozik; a világért sem is vádúl, csupán 
illustrátió kedvéért hozattatott fel.

Délután elsétálnak a színházi pénztárhoz jegyet 
váltani; azonban már késő, mert idegen művész lépvén 
fel, a jegyek régen elkapdostattak. Az úriember despe- 
rál. Mit er Pesten lenni, és színházba nem mehetni! A 
balekfogo nem hagyja sokáig zavarban az úriembert. 
Oh neki vannak jó barátai, kik megteszik azt az áldo
zatot, és átadják jegyeiket — négyszeres árért.

(Vége következik.)
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(Nagy gyermekek számára való rébusz. Megjegyzendő, hogy a felfelé szálló léghajóban három betű 
van; a ki megtalálja, okvetlen kap belőle.)

T essék  okosnak  lenni belőle .
A k — i templomban a tiszteletes ezen igékről: A 

szél a hova akar fúni fű, és annak zúgását hallod, de 
nem tudod honnét jő és hova mégyen. Ján. evang. 3. r. 
8 vers. tartott tanitást, a felosztás ez volt :

„Beszédem első részében megmutatom, honnan jő 
a szél, második részében megmutatom hova megy a 
szél, egyházi beszédem harmadik részében meg fogom 
mutatni hogy azt se tudjuk honnan jő, azt se tudjuk 
hova megy a szél.“ . . .

É rtelm es ember*

Olajat ütött a g —i tót ember, de nehezen ment a 
munka egy magának.

— Mért nem hoz kend segítséget szol a prés 
tulajdonosa.

— Mingyán gyün zapám fia, — mond amaz.
— Hiszen úgy testvére kendnek ? . . .
— Az nem tudom, csak az tudom, hogy zapám fia.



T itk os dennncziácziók .
A policzájnak titokban besúgja K akas Márton.

IX. Két „paraszt“ olyan komplotot csinált, hogy

a „királynét“ fenyegetve; egy „lovat“ elvett.E merény 
statariális eljárást igényel.

X. Valami Gólya nevezetű rejtélyes utazó minden 
útlevél nélkül kijár Olaszországba, s onnét vissza. Tudva 
levő dolog, hogy az ősapja már Attila idejében Aquiléja

ostrománál titkos tudósítójuk volt a hunnusoknak. A 
határon fel kellene tartóztatni és megvizitálni.

XI. Egy különben csendesnek látszó ember azon

vakmerőséget árulja el maga felől, hogy titokban „csá- 
szárkoronára“ vágyakodikl

XII. Bizonyos Torma nevű alattomos bujtogató, a 
békés polgárokat mikor legjobban örülni kellene nekik,

ármánykodásai által sírni kényszeríti. Ezt meg kellene 
rágni apróra.

R á énekel.

A csizmadiamester, tőke műhelyén rettenetesen 
püfölvén egy ócska csizmasarkat a mustéval, e közben 
a 166 dicséret 5-ik versének ez igéit énekli nagy buz- 
gósággal :

elem úr Jézus ezt cselekedjed.“
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A ráspia.
A birodalom egyik mostoha zugából hazánkba ke* 

rült úri ember egy kellemes fekvésű város feletti parton 
sétálgatott, s megállott egy nyitott ajtajú pincze előtt, j 
hol a szőlőmives töklopójából fakupájába eresztett italt 
jóízűen kortyolgató, bár nyelvünket csak alig gagyogta, 
szóba ereszkedett a pinczegazdával.

— No mit isz?
— Ráspiát uram, — szólt amaz megint jót hajtva 

a hosszú fakupából.
— Mi az a ráspia ?
— Tessék megkóstolni, — s nyujtá felé a hüvösitő 

savanyú italt.
Az atyafinak nagyon jól esett, mert a mint ajkaitól 

elemeié, elégedetten bólintott fejével.
— Hogy sinálik azt? — kérdi az embert.
— Úgy biz azt uram, hogy a seprőre vizet töltünk, 

rajta hagyjuk egy nap, s kész a jó ital.
— Ah! az nem igaz, víz, sepri, á nem igaz. . . .
— Tessék elhinni, hát mért mondanám.

— No a beién a sepri ?
— Bizony emberségemre mondom.
— Ócska vagy új sepri ?
— Jobb volna a régi, de én csak újra öntöttem.
A vendég még jó sort ivott, aztán elváltak egy

mástól. — A mint hazaér, öszveszed egy nagy hal
maz ócska seprőt, mindenünnen, hordóba hányja, vizet 
tölt rá, azután másnap raspiara hívja minden földiét, — 
finom sülteket hozat, — a seprőlevet üvegekre szedi, a 
szaga igaz, már nagyon gyanús volt, de azért neki fog
tak inni; iszonyú lehetett, mert úgy jártak tőle, hogy 
akár ne is ettek volna eleibe semmit.

H íres toron y,
— Miről nevezetes China fővárosa ? — kérdi a 

tanitó közvizsgán egyik discipulusától.
„Porczellán torony van benne“ — súgják neki.
— Boczfa torony van benne — felel amaz egész 

készséggel.

KAKAS MÁRTON E M L É K L A P J A I B Ó L .

„\apoleont nem szabad bántani!“  Megtörtént a 
december 2-dikai statuscsiny : a szerkesztőknek fel 
kellett fogadniok, hogy „Napóleont nem fogják bán
tani;“ — jött a keleti háború : „Napóleont nem szabad 
bántani!“ — megkötötték a párisi békét : „Napóleont 
nem szabad bántani!“ — Az Orsini merénylet után : 
„Napóleont nem szabad bántani!“ — Villafranca után:
„Napóleont nem szabad bántani!“ ------ Hanem most
már nagyon jó ideje, hogy a szerkesztőket nem czitál- 
ták a rendőrségre a protocollumot aláírni : hogy „Na
póleont nem szabad bántani!“

=  Egy itteni könyvárus ezelőtt tiz évvel adott ki -------------
egy ily czimü vastag könyvet : „Tanácsadó az adóki- ... ..
vetés tárgyában*4 2560 lap. Nvomatta 1500 példány- =  E napokban kapott az Üstökös szerkesztősége 
bán. A napokban összeszámította, hogy mennyi kelhe- egycsomagot, ezen felirattal „ruhanemű érték 
tett el hát belőle s mennyi van még a raktárban, s * elbontottuk, egy meglehetősen uj frakk volt benne, 
kisült,hogy a raktárban még 1586 darab van.Hogy mint “ “ 7 *  eS;'kon tulajdonosa a nemzeti színház számara 
lett több tíz év alatt 86 példánynyal, mint eredetileg küldött, jelmezes darabokban hasznalandót. Az illető

=  — Kérem, excellentiás uram, ha áttételemet 
Ma gyarországról méltóztatnék kegyesen elrendezni.

— Igen szívesen kedves barátom, volt gondom 
önre. Ön ugyanazon minőségben át fog tétetni Prá
gába.

— Entschuldigen excellentiád; de én egy szót 
sem tudok csehül.

— Hogyan? ön tíz esztendeig szolgált Magyaror
szágon s ez idő alatt nem tanult meg csehül. Lehet-
séges-e az ?

példánynyal, 
volt? azt senki sem birja megmagyarázni. helvre átküldöttük.

=  Azt tudja minden ember, hogy nálunk praeven- 
tiv censura nem volt; a világért sem: hanem úgy egy
szer másszor telhivatták a szerkesztőket protocollumot 
aláírni; azokban a protocollumokban pedig aztán olvas
ható volt egy-egy rendőrségi parancs, hogy miről nem 
szabad Írni? Időjártával a tilalmas tárgvak Összege oly 
mennyiségre szaporodik vala : hogy egv újabban tá
madt lap szerkesztője azért folyamodott, hogv méltoz- 
tassanak neki erre a „fidibnsra“ feljegvezni, miről sza
bad még irni? az sokkal rövidebb tanulmány lesz. Egy 
tárgy fordult különösen gyakorta elő, a mi végett sok
szor alá kellett irni a protokollumot : ez az volt, hogy

=  (Hogy veszi észre a marxenfeldi polgár, hogy a 
magyar urak mind egy húron pend ülnek f) — Na! Tasz 
isz aber zum hinwerden! Micsoda egyforma neveik van
nak ezeknek a magyar uraknak, a kikről most olyan 
sokat beszélnek. Az, a ki télen meghalt, der heisst Sze- 
teni (Széchenyi); az,a ki most Kanczler lett, heisst auch 
Szeteni(Szögyénvi); az, a ki Reichsrath volt, heisst auch 
Szeteni (Széclien); az, a ki azt a rumlit csinálta a pá
tens ellen, heisst wiederum Szeteni (Zsedenyi) und da 
kommt noch einer, der will Szenem heissen (Sennyei). 
Ter Teixel kennt sich da aus!
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A m a b izonyos csizm adia és fele
sébe kérdései és feleletei. u 4 J  rtg
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----- (Minek tartja kend olyan közel a szeméhez
azt az újságot? még „vaksi“ lesz bele!) Sőt inkább én 
úgy találom, hogy ha az ember nagyon messziről nézi a 
betűket, akkor romlik el végképen a szem ere.

------A csudálatos tináni borbély azzal fenyegeté
Persano hajónagyot, hogy ha Gaétát meri lövetni a 
tenger felől, hát megklisztérozza! (No már ezt csak 
nem olvassa kend az újságból!?) De biz itt van : — 
„admirábel le barbier de Tinán“ ez azt teszi francziául. 
hogy „csudálatos tináni borbély“ fenyegeti Persanot 
, fenékbe lövéssel“. Már pedig, hogy a borbélyok mit 
értenek fenékbe lövés alatt? azt tán csak tudom? — 
Hanem hát Persano azt felelte rá, hogy „perse no“.

------Nem világosan mutatja-e az is a nehéz napok
közeledését, hogy a világon mindenütt a /uw-nevck 
kezdenek szerepelni : a francziánál van Üfanróbert, a 
porosznál jtfannteufel, az olasznál Kanofíro, a görögnél 
JTantakuzéno. (Csak a magyarnak nincs!) Hogy ne 
volna? hát a Aanczellár?

— — (Mi újság Nápolyból?) Az az újság, hogy a 
nápolyi király megverte a nápolyi királyt; a nápolyi 
sereg szétveretett a nápolyi sereg által; a királyiak 
átmentek a Garigliánon, s a királyiak elfutottak előlük 
Gaetába, most a királyiak ostromolják Gaétát; a ná
polyi legitim király bevonul Nápolyba, 8 a legitim 
nápolyi király alkalmasint kivonul Rómába. (Az ördög 
sem érti, a mit kend összebeszél.) De isz az ördög 
nagyon jól érti.

------ Ezt a komplikált jogkérdést szeretném meg
fejtetni magamnak! Miután jelenleg statisticai adatok 
szerint Magyarországon 4 millió ember van adóhátrá- 
lékért executio alatt, és miután több már nem is lehet, 
mert ez a népességnek épen az egész adóköteles har
mada; s e szerint világos, hogy a jelenleg választandó

szolgabirák maguk is adóexecutió alatt állanak; kérdés, 
hogy hát ezeket ki fogja exequálni az adóért? mert 
hogy a szolgabiró maga magát is exequálja, azt csak 
nem lehet róla föltenni.

------ A „Suffrage universelle“ tehát rengeteg
többséggel Géza királynak adta át a két siciliai király
ságot. (Hát a másikkal már most mi lesz?) Annak ma
rad a „naufrage universelle.“

— — (Minek mentek a francziák a chinai biroda
lomba ?) Hát biz azok Confucius patrimoniumát védel
mezik a mennyei birodalom feje számára a lázadók ellen.

------ Galibádi már megint haza akar menni, azt a
krumplit megenni, a mit a tavaszszal ültetett. (Ugyan 
mit töri magát azért a krumpliért; nem jobb e annál a 
töltött káposzta?) Tavaly is azt mondta a háború után, 
hogy haza megy már a krumplit felszedni, s egyszer 
csak azt vette észre az ember, hogy ugyancsak hajigá- 
lódzik ám a krumplival. Az idén, azt hiszem, hogy 
megint „jó termés“ volt az ö burgonyájára. (No én úgy 
vagyok ezzel a Galibádi el-eltünésével, mint mikor a 
molnár nézte a malomból a vízbe esett németet, valyon 
hol fog megint felbukni ? s azt dörmögé magában : va
lyon mit fundál magában odalenn a víz alatt?)

— — Egy vojvodinai lapban azt nyilatkoztatják 
ki, hogy a Szerbvajdaság ügyeinek elrendezéséhez nincs 
semmi közük sem a németeknek, sem a románoknak, 
sem a magyaroknak, egyedül csak a szerbeknek! Mit 
szól ehez Mocsonyi úr, ki magát a román nemzet tag
jának valja? s mit szólnak a német urak ?

— — Szatmár Németi városában a törvényszéki 
elnök letépte a megyeház tornyába kitűzött nemzeti 
zászlót. Hát hiszen nem is lehetett azt várni tőle, hogy 
a saját elutazásához — gratuláljon.

------ Furcsa dolgokat kezdünk megérni a nyelvé-
szetten : „Richter“ nem annyit tesz, hogy „biró“ hanem 
„vádlott.“ — „Kredit“ valaha „hitelt“ jelentett, most 
pedig „gyanú“-ra fordítatik. „Lieferant“ olyan embert 
jelentett, a ki a hadsereg számára szükségleteket szál
lít, most pedig olyant jelent, a ki nem szállít.

------ Lamoriciére kineveződött római nemesnek;
már most ő is elszavalhatja Cajus Mucius Scaevolával' 
„romanus sum civis,Lammum Mauritium vocant, hostis 
hostem occidere volui, séd non successit! etc.“ Hanem 
ezt, hogy „longus post me ordo“ így módosíthatja, 
„longus post Merodo. (Hátul a hosszú Merode ?)

------ A gaétai király talált már egy derék tábor
nokot; a szebastopoli hős Totleben ajánlá föl számára 
fegyverét. (Én is megtaláltam annak az esernyőnek a 
tokját, a mit kend elvesztett a múltkor.)

------ Galibádi egy fogoly magyar huszárért két
gaétai fogolytisztet adott váltságuh (Csodálom, hogy 
odadták.)

— — A miért Mortárát erővel megkeresztelték, 
azért most Róma erővel körülmetéltetik.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókat Mór. 
Lakása : Al-országüt, Unjfcr-hái 18. sí. 2-dik emelet.

Nyomatott Länderer és HeckenastmÜ Pesten, 1860.
(Egyetem -utcza 4. **.)




