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NE C8  l  t a i G D
Szegény magyar ha azt vártad. 
Hogy a sok jó barátod 
Majd kisegít a hínárból :
Ugyan szép hasznát látod!

Egyiknek nincs apró pénze, 
Majd akkor jöjj, ha váltat,
Ha addig élsz, jelentsd magad, 
Ha a krízist kiálltad.

A másiknak magának is 
Annyi mostan a dolga.
Eszébe sincs csárdást járni, 
Elég neki a — polka.

A harmadik még uj gazda. 
Most veti a kölesit.
Mindössze is annyit tehet : 
Nálad jégkármentesit.

Negyedik mond : atuft, ócska 
Jogod mit is keresed?
Mindegy már az írott malaszt,
Akár több, vagy kevesebb.

Az ötödik jó barátod,
Ki hozzád legközelébb,
Azt ígéri, hogy feltámaszt;
Hanem, hogy halj m eg  elébb. —

De te azért ne hagyd maga d , 
Akárki hogy fenyeget.
Nem esik ki olyan könnyen 
Még a világ feneke.

Maradt még ki segít rajtad,
Ki soha meg nem tagad :
Két igazi hű pártfogód —
• . .  A jó Isten — s jó magad.

K—s M - n .

1839. évből * a január — aprili folyamból 1&61. telje» ftiámu példányokkal folyva»! »«olifálhatunly^
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A RÉGI TÖRÖK URALOM IDEJÉBŐL.
II. X a g y - K f c s k e r e b  h e l y s é g é n e k  t a n á c s i  j e g y z ó k ö n y  v é b ö  I.

Minekutánna az kegyietlen 
Tatár Khám, az Tzakkumpak 
nevű Khám infrascripto die wá- 
rossunkban megjelenvén, eö 
maga és fegyveress Tatárjai mii 
T a n á csh áz u n k b an  megjelen- 
wénn, mind lowas3tul, mind 
fegyweresstül az Tanácsszobát 
elfoglalák wala, az Bírákat, ki
ket megfogának , mortificálák 
wala, az helységöt ugyan obsi- 
deálák wala, és az házakat nagy 
sokasággal megszállván, az la
kossokat ágyaikból kidobálák 
wala, és minden comest ibiliát tor
kukra hányának wala; és ugyan 

| fenyegetőzének wala, hogy ha 
! az irtóztató harátsot az wáross 
j egy nap alatt meg nem fizetné, 

mind a négy végén meggyuj- 
tanák wolna, és az tsetsemö gyermeket sem kímél
nék volna; minél fogva deliberatum e s t, hogy 
minekutánna ez mi nyomorússágoss napjainkban 
az ország törvényei semmiben sem tekintetné
nek, mindenki szenvedje, a mit szenvedhet,a mit 
pedig nem szenvedhet, azt ám lássa, hogv ho
gyan ne szenvedje ? Mind ezek felöl pedig tétes
sék repraesentatió az competens locusokra; úgy
mint először is az kegyelmes szultánhoz Sztam- 
bulban, másodszor az méltóságos budai és te
mesvári bassákhoz, eö kegyelmeikhez, miután

nem tudjuk, melyiktől jön az weszedelem? azu
tán az erdélyi fejedelemhez ö nagyságához, (ki 
tudja mire lehet jó?) és végtére az ország egy- 
begyült Rendéihez, az kik nem tudjuk, hol van
nak most; különösen pedig ajánljuk a mi sanyarú 
ügyünket az mennybéli magasságos úr Istennek, 
ö Szent Felségének; a ki adta és a ki elveheti 
rólunk e nagy weszedelmet.

Dátum, ut supra.

Magistratus Kecskereb.

III. Byztat Ali nagyvezér levele Atyafy Mihály fejedelemhez és magyar urakhoz.

Kedves fiaim.
Minden jókat kívánok ti néktek e földön és a 

paradicsomban, Allah árnyéka fedezzen benne
teket, s a Tubafa áldása hulljon le reátok min
denképen. Megtudván, hogy összegyűltetek ta
nácskozni, nem egyébért irok hozzátok, hanem 
hogy áldást mondjak a ti munkáitokra. A nagy 
ur kegyelmét bizony biztosítom számotokra; 
úgy függnek mindnyájunk szemei rajtatok, mint 
a bölcs pókoké a dongó legyeken. Kivánom, hogy 
jó termés legyen nálatok, sok lakadalom, még 
több keresztelő; akkor legyen eső is, napvilág

is, a mikor nektek tetszik; prém és paszománt 
soha le ne szakadjon köntöseitekről; pipátok 
mindig jól szeleljen, s borotok soha meg ne nyú- 
lósodjék. — No már most ennyi jó kivánság 
után én is bizonyosan elvárom, hogy azt a ta
valy fizetett adót az idén megduplázzátok, s 
minthogy a szultán táborba száll a hitetlenek 
ellen, segítő hadaitok feles számban megjelennek 
a kitett időre Léva alatt. De szénát is hozzatok 
magatokkal, meg eleséget, a mennyi illik, s a 
zsoldrul is gondoskodjatok. Egyebekre nézve 
pedig tanácskozzatok, a hogy jónak látjátok, ha
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E lvetette a gondját.

Élt a Tiszáninnen egy híres chemikus, a ki ked- 
vencz tudományán kívül lótenyésztéssel is foglalkozott. 
Ebben is ki akart tűnni.

Egyszer egy szép ménlóra tett szert. — Silgár 
volt a neve. Ennek az örömére nagy majálist rendezett 
— Az egész délelőtt a lovak becsülgetésében tölt el. 
Azután kezdődött a dinomdánom.

Javában folytak az áldomások, mikor benyit a 
számadó csikós és jelenti, hogy a Sugár megellett ám.

— No jól van, csak eredj, majd én is kimegyek.
A csikós elment. A tudós ur gondolkozni kezdett,

hogy mint lehet az egész dolog, az eszébe sem jutott, 
hogy neki más Sugár nevű lova is lehet. — Sehogy 
sem tudott kiokosodni, végre is szomszédjához fordult.

_  De bolond ez a Marczi! hiszen a Sugár ménló; 
hát hogy ellhetett volna az meg?

A szomszéd összeszedte a száját.
— Hát nem tudja urambátyám, hogy a ménló is 

ellik minden húsz esztendőben egyet?
— Az már más, azt nem tudtam. — Hanem nini 

uramöcsém! most jut eszembe, hogy az én Sugárom 
niég csak öt esztendős, tehát megsem ellhetett!

— Ejnye urambátyám. de nehezen ért! nem azt 
mondtam én, hogy minden huszadik esztendőben, hanem

óhajtotok e kívánságom ellen protestálni, azt is 
megtehetitek akár diákul, akár magyarul; ha
nem azért csak teljesítsétek; sót ha könnyebb- 
ségtekre esik a ti gyülésteken e fölött nagy lár
mát csapni, én azt is megengedem. Édes fiaim, 
én mindent megengedek. Beszélhettek ellenem 
kegyetlenül, Írásba is lehetitek; csak az adót, 
meg a hadakat megküldjétek : hozhattok törvé
nyeket, erőseket magatoknak, a mennyit kíván
tok; hanem az adóról, meg a hadakról el ne 
felejtkezzetek Hanetalántán e felöl a kegyelmes 
szultánnak is akarnátok panaszkodni, azt csak 
egyenesen hozzám küldjétek, mert úgy is én ka
pom azt meg : hanem azért az adóval, meg a 
hadakkal ne késsetek, mert meglehet, hogy vá
laszt sokáig kaptok rá Tehát végezzetek a ti 
ősi alkotmányos szabadságtok szerint, bátran, 
félelem nélkül és szabadon, a mit a ti bölcseség- 
tek kívánatosnak talál; — hanem azt mondom 
ám, ördög bújjék a sarkatokba, hogy ne mondas
sátok magatoknak még egyszer azt az adót, meg 
azt a segítő hadat: mert ha meg nem értitek, a 
mit beszélek, hát kihúzlak benneteket a bőrö
tökből. Egyébiránt maradok

hűséges pártfogótok és védelmezőtök
Byztat Ali n agyvezér m. s. k.

hogy minden húsz esztendőben ellik, már az elébb 
vagy utóbb.------

— Már az más, azt nem tudtam. — Azután köny- 
nyült lélekkel veté utána : No legalább elvetette a 
gondját. _________

A  csehek  és zenéjük.
Liszt, tudjuk ily czimü könyvet irt pár év előtt : t 

„Les bohemiens et leur musique en Hongrie,“ mi azt 
teszi szorul szóra : a csehek és az ő zenéjök Magyar- 
országban. Hogy fölfórmedtek sokan ez állitás ellen; 
pedig valóban akkor még cseh muzsikusaink voltak 
Magyarországban, kik a hogy húztak, úgy kelle já r 
nunk. S így Lisztnek mégis igaza volt.

S zives kölcsönösség;.
— Két fiatal ember valahol Összejővén azt találja 

kérdezni társától :
— Minő pályát választott kegyed ?
— Én barom-orvos lettem felel a másik és kegyed?
— Én ember-orvos vagyok, szólt az első némi ön

érzettel.
— Ah! örülök, úgy hát majd kölcsönösen gyó

gyítjuk egymást.

*
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K i s a s s z o n y ,  f ö l l é p h e t e k ^

Sokáig udvarolt Tulky Pista imádottjá- 
nak, de biz az nem igen akart hozzá szerel
meskedni. Gondolta magában a legény: 
nagyravágyó a lelkem, majd meghódol az. 
ha a „négy lovamon“ behajtok az udvarára. 
Jön aztán a négy csengőssel. Az imádott 
épen a verandán áll.

— No kisasszony, ,.fö lléphetek-e?9i Kérdi 
hóditó hangon Pista.

— Tessék.

Pista egyenesen megy a szülőkhöz a lyány 
kezét kérni, azok az itélet-kimondást; az 
érdeklettre bízzák , itt pedig Pista hatá
rozottan kosarat kap.

— Hiszen kisasszony, szól hüledezve. 
maga mondta, hogy „fö lléphetek .“

azt gondoltam, hogy a grádicsra 
akar föllépni.

G róf B. fösvénység^.

Az öreg gróf B. hires volt milliókat haladt gaz- 
dagságáról, de fösvénységéről még hiresb. Egyszer va- 

f lami tolvaj meg akarta lopni. Az öreg rajta kapta, maga 
a tolvaj nem, csak a köpenyege maradt a kezébe. A 
milliók ura hét évig hordta ezt a tolvajtól rámaradt 
reliquiát. — Az 1825-ki királyné koronázó diétán ő is 
megjelent rozzant kocsijában, mely halottas szekérnek 
is beillett volna, s melynek zörgése, s kerekei fogainak 
vaczogása már a szomszéd faluból felismerhető volt. — 
Az ifjú urak kérték, hogy a királyné tiszteletére »csak
ugyan már egyszer uj kocsit is vehetne.

— Teli rakom, — mond az öreg — a ti contractu- 
saitokkal. s drágább lesz az én kocsim mégis mint va- 
lamenn vötöké.

Egyetlen leánya, millióinak örökösnője kezét az 
az ifjú gróf D. kérte meg. Az öreg úr leülteti vendégét, 
pipával kinálja, maga is rágyújt, s rágyújtván az égő 
fidibust eldobja. — Az ifjú kérő fölkapja az eldobott 
még égő fidibust, s ezzel gyújt rá. — Az öregnek a 
szép reményű itju e gazdaságos tette kimondhatatlanul 
megtetszett. El ig mondta az öreg mindjárt detto öreg 
János inasának, hogy ez itju ember lesz az ő veje, mit 

■ ismét az Öreg János az ifjú grófnak azonnal besúgni el 
nem mulasztott.

Az ifjú ez örömhirért az öreget egy ezüst tallér
ral ajándékozta meg,melylyel igmét az öreg János mint 
rendki vüli eseménynyel urának dicsekedvén, az öreg

• urnák nagy Ion aggodalma, hogy az ő megtakargatott 
milliói ilv pazar kézre kerülnek, ki még az inasnak is 
egy tallér ajándékot veszteget oda.

A gróf kisasszony az atyai aggályt szeretett 
jegyesének hírül adván, az ifjú vő szörnyüködve pana
szolja el az öregnek, hogy mi szerencsétlenség érte : 
két garasos helyett egy ezüst tallért talált adni az 
inasnak ! Mindjárt szent lett a békesség.

Ez a fösvény ember 200,000 forintot hagyományo
zott holta után jobbágyainak.

A m agyar k irá ly .
B —t fölidézték 1823-ban ad verbum regium au- 

diendum. Az idézett elmegy Visegrádra, s kérdi :
— Itthon van-e a magyar király ?
Mondják neki, hogy hajdan biz itt lakuk  magyar 

királyok , de most már nem laknak. Azután elment 
Budára. ott is kérdezi :

— Itthon-e a magyar király ?
— Tyhű barátom; — viszonzák — ön járatlan 

Izraelben, hat nem tudja, hogy a m agyar király Bécs- 
ben lakik!

— Hallottam biz én ilyesmit, — mond phlegmával 
B. — azt is tudom, hogy Bécs nem Magyarországban 
van, már pedig engem a magyar király hivatott, de én 
külföldre menni senki fiának sem Urtozom.
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B atth yán y i jo b b a g y a i.

Az 1848-ki aratás alkalmával sok földesur m eg
szorult aratók hiányában.

G róf Batthyányi Kázmér siklósi uradalmában jó  
előre akartak a tisztek gondoskodni aratókról, sorba 
járták az uradalom 40 faluját, hívták a népet aratni jó  
pénzért erre meg erre a napra.

Sehonnan sem Ígérkeztek.
— Ilyen háládatlan ez a paraszt nép, — zúgolód

tak a tisztek a földesur előtt — még a múltkor tele 
! torokkal dalolták ,,megjött a gróf, nincs csüggedés44; 

s most pénzért sem jönnek dolgozni.
B ezzeg elállt szemök szájuk a tiszturaknak, mikor 

a kitűzött napon ezernyi ezer arató lepte el az uradalmi 
földeket. Jó  keddvel, énekelve versenyeztek egymással 
a munkában különböző falvak népei. Minden falu in-

§ven és nagv hivséggel vegezte az uradalom munkáit.
iklós alatt voltak a legnagyobb tábla vetések. Ide öt 

falu népe gyűlt össze. Legelébb ért oda Haraszti népe, 
még most is élő vén lelkésze, és akkori fiatal rector 
vezérlete alatt.

A grófot könvekre indította a nép ily gyöngéd 
hálája. Annyival meglepőbb volt ez rá nézve, mert a 
környék lakosságát némi communistikus színben akar
ták némelyek feltüntetni.

Egy nap alatt le volt aratva a temérdek gabona, 
még idő is maradt egy kis rögtönzött áldomásra a hely 
szinén; ezt zene és táncz fejezte be, melyben mind a 
gróf mind a grófnő — a szegénység bálványa — tete
mes részt vőnek.

Ez az a nap, melyet a jó baranyai ember el nem 
feled soha.

Esztendő múlva már más kezén voltak a birtokok. 
Hanem bezzeg nem kapott az uj birtokos napszámost 
drága pénzért sem. Azt mondták, hogyha megjön a 
gróf (még most is várják, azt hiszik nem halt meg, — 
csak azért fogták ezt rá, hogy ne várja a földnépe) — 
annak dolgozunk ingyen, de kigyelmeteknek pénzért 
9em.

Jónak látom naegjegyezni o gyű gyű jóakaróink 
kedvéért, hogy ez nem mese, hanem valóság.



R ó s z  u t.

Rósz ut volt a debreczeni szabadságra. Böször
ményből még reggel megindult az előfogatos szekér, 
melyben két irgalmatlanul neki soványkodott ló-féle 
állat vala, de oly irtózatos soványak valának, hogy ha 
szekeresük passusát a ló» egyik oldalára fektette volna, 
azt a másik túlsó oldalról el tudhatta vala olvasni. Út
közben a kocsis karjai cséplőgép módjára jártak. Egyik
ben a megfordított ostorral, másikban valami furkós 
bottal biztatgatta a csüggedezni látszó paripákat. És 
ha kezei elfáradtak a cséplőmunkában, lábaihoz folya
modott, s az ülésből közéjök rugdosott a makranczo- 
soknak. így aztán késő estére beértek Debreczenbe. Az 
utazó nagyot fohászkodott hátul a szekérben s kérdezé 
a kocsist :

— Vájjon, ha megszoritnák, birnának-e még a lo
vak tovább haladni ?

Mire a kocsis még nagyobbat fohászkodva feleié :;
— A lovak uram még bírnának, de már én sehogy j 

sem bírnék !

A k —i pap rétje.

Uj papot kaptak a k—iák. A derék tisztelendő 
egészen elhelyezkedett már ekklézsiájába, — felszámit- 
gatta jövedelmét, — összejárta földeit, és örült neki, a 
mint a kurátor bizonyítgatta, hogy milyen nagy darab 
földek azok.

— Hanem nini kurátor uram! az én konvencziómban 
egy hold kaszálló is van, jó lenne egy füst alatt azt is 
megnézni.

— Ráérünk még kaszálásig Tiszteletes uram. — 
felelt nagy kegyesen a kurátor. — Aztán abba maradt.

Eltelik harmadnap, negyednap; a papot bántotta 
a kaszáló, hivatja a kurátort. Nézzük meg a rétet ku
rátor uram!

A kurátor hazudott valamit, hogy most ez a dolga, 
az a dolga; a rétnézés megint elmaradt.

Néhány nap múlva megint hivatják a kurátort 
rétet nézni. El is ment, de nem a tiszteleteshez, hanem 
a bíróhoz, annak elpanaszolta, hogy őtet a tiszteletes 
mindig kaszálót nézni zaklatja, tehát ő már most leteszi 
hivatalát, — csináljanak a mit akarnak — ő inkább 
meghal, semmint kaszálót nezni menjen.

A biró kurátor után látott, de a mint elterjedt a 
hir, hogy a leendő kurátor első kötelessége lesz a pap 
kaszálóját megmutatni, mindenki megirtózott a méltó
ságtól.

Végre a biró fanyalodott neki. — Fogott egy dió
verőt, ment a paphoz, ott azt fillentette, hogy akúrátor 
megbetegedett, — hanem majd ő megmutatja a rétet, 
— hanem nagy vizet kell ám járni odáig, azért jó lesz 
csolnakba ülni.

A pap örült a csolnakázásnak, meg a rétnek.
Mennek mendegélnek, egyszer előveszi a biró a 

dióverőt, s helyenkint leeresztgeti a viz fenékre.

— Nini, mit sondíroz biró uram? hiszen a ten
geren szokás a szárazt igy kémlelni. — Éri-e már a 
feneket?

— Még éri Tiszteletes uram, hanem mindjárt ott 
leszünk.

Megint haladtak egy puskalövésnyire; ott ismét 
leütötte a biró a póznát, most már nem érte a fe
neket.

— Na tisztelendő uram! helyen vagyunk, i t ta  
kigyelmed kaszállója.

Borkorcsolya«

V. Pistával együtt koptattuk az iskola tégláját. 
Gyakran feltűnt nekem Pista barátom öltözete. 

Elég szerény kalap, atilla, mellény stb. mellett, mindig 
a legpompásabb újdonatúj csizmákat látta az ember 
rajta. — Szerettem volna megtudni ez öszhangzatlan 
öltözködés okát, de mégis tartózkodó voltam, gon- | 
dolva, hogy úgy is kijön ennek a dugója.

Úgy is lett.
Egyszer azt kérdezi tőlem titokban, hogy nem 

volna-e szükségem egy pár uj csizmára olcsó pénzért.
Szükségem persze hogy volt, hanem pénzem nem 

igen volt.
— De hol az ördögben veszed te Pista ezt a sok 

csizmát? — fakadtam ki boldog állapotját irigyelve,
— nem csudálnám ha csizmadia volnál . . . .

— Hjah! pajtás! ennek hübnere van. Tudod, hogy 
én R. csizmadiánál vagyok kvártélyon. — A gazda 
szenvedélyes ferblis, én is az vagyok, de pénzünk nincs. 
Kártyázunk hát én post festára, ő pedig csizmára, 
ilyen formán :

„Egy talpalás a vizi :“
„Megadtam a vizit.“
„Egy fejelés a zsidó.“
„Beadtam.“
„Ez a kártya egy talpalás.“
„Ez a kártya egy szivellés,“ —
„Egy pár papucs a besser.“
„Egy pár bakancs a blind.“ —
„Hivok egy pár kordován csizmát.“
„Megadtam; hivok vissza még két párt.“ 
„Megadtam, mi van érte?“
„Mit adunk egymásnak?“
„Egy pár fejelést.“
így aztán egy este nyerek annyi csizmát, hogy a 

gazda egy holnapig is nekem dolgozik rajta:
— Hát aztán te is csizmákkal fizetsz, ha vesztesz?
— Nem, legatiókkal egyenlitjük ki, meg stipendiu

mokkal. A gazdám már úgy tudja, mint a pénzzeli szá
mítást. — Mikor az egy talpalást mond, én mondok 
% Szavagarét, egy fejelés=,/ 4 Szalkszentmárton, egy 
pár papucs=yg Kunszentmiklós, % >Szabadszállás= 
egy pár uj kordován, % Péczel=egy pár uj chagrin,
— persze mind legatiókban értve.
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K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

V ád nyilatkozat D ebreczenből.
T. ez. Kakas Márton úrhoz, a honi üstökösök főintendánsához.

lékhez egy halasi jómódú gazda 200 mázsa debeákí ter
méshomokkal akar járulni; — csak érte kell jönni.

Volt idő, midőn az Ördög is elszabadult a lánczról. 
Most is válságos időben élünk; tehát miért ne száll
hatna portyázásra egy-egy pórázát megunt üstökös ? 
Egy ilyen szállá le a napokban nálunk a Széchenyi- 
utcza szegletén, s tán viharjósló üstökét akarván re- 
actionarius modorra szerveztetni, csak hajfodrász- s 
borotváló teremünk ezégére felett tarta tulvilági an- 
dalgása közepett szemlét. Minthogy pedig beamteri 
pápaszemét honnfelejté, pápaszemtelenségében a nagy 
magyar Debreczent Kóka- vagy Rátótnak vélvén, 
..Borbély-műhely“ czimű reportjában (lásd „Üstökös“ 
1. sz. máj. 4. 1861.) az igazságot ugyan üstököli ám, 
mondván : A Bárczi-háznál lakó borbély — úgymint 
alulirt — műhelyének egyik ajtófelén Széchenyi, másik 
felől pedig egy dáma van kifüggesztve, és Széchenyi 
alá visszarettentőleg az van írva, hogy „borbély,“ az 
asszonyság alá pedig, hogy „műhely.“ — Tisztelt égi 
tünemény, biz ez merő költemény! mert az ajtó egyik 
felére egy magyar ur, a másikra pedig egy magyar nő 
van festve s nem függesztve, ő alattuk semmi aláirás 
sincsen, hanem mind a magyar ur, mind a magyar nő 
felett ezen magyar felirat olvasható : „Hajíödrász- és 
borotváló-terem.“ Igen, nem műhely, hanem müsalon> 
minél diszesbet üstökösséged e honban alig lelhet. De 
ám, kegyelmed mint látszik, pecsovics s ezért vádlom 
önt jelen nyilatkozatom által lovagias főnöke előtt.

Strobek Gusztáv 8. k. 
a Bárczi-háznál lakó borbély és hajfodrász.

A méltányosság érdekében kérve kérem a t. ez 
szerkesztőséget a reám tapasztott badarságot, m iköny- 
nyen jövedelmem is csökkenthetné, jelen vádnyilatkoza
tom közlése által rólam levenni. Maradván a t. ez. 
szerkesztőségnek tisztelő szolgája. S. G. s. k.

Kelt Debreczen, május 8-kán 1861.
Igen szivesen teszszük. — Szerk

— (Az első parancs.) Tudod-e az Isten paran
csolaté? — kerdé egy falusi tanitó a fiútól nyilvános 
próbatéten.

— Igenis tudom! — feleié az.
— Mondd meg hát melyik az első? — kérdé a tanitó 

tovább.
Fiú. Ne egyél!
Tanitó. Mi jut eszedbe, ostoba ?
Fiú. No hat nem maga mondta tanitó ur, hogy az 

első parancsolat, melyet a jo Isten adott, az volt, hogy 
bizonyos fának gyümölcséből ne egyék.

=  Mint bizonyost Írhatjuk, hogy a Jellacsics-em-

=  Mindenki tudja, hogy 1848-ban milyen vásáro
kat szoktak csapni a zsidófiúk a fhris marcziusokkal.
— Egy ilyen zsidófiú egyszer magát a miniszterelnököt 
kinálta meg vele a Szécsenyi-ligetben, ilyenformán :

— Thessék khérem fris marczius! ugyan mhocs- 
kholják benne a mhiniszteriumot!

A miniszterelnök megvette.

=  Halas városa feladta a helyben országló kato
naságot törvénytelen zsarolásaiért. Le is jött a mixta 
commissió. A katonaság azonban azt igyekezett bebi
zonyítani, hogy a lakosság a hibás, mert azt sem adja 
meg a katonának, a mit tartoznék. Nagyobb bizonyság 
okáért egy viczekáplár előmutatta tegnapi ebédjét, a 
mit meg sem mert kóstolni.

— Schauns velhe Schweinerei — a gazdasszony 
neki zsacskóval hordja a húst és lúggal öntözi le.

A mixta deputatio felteszi az okulárt, nézi a 
Schweinereit, hát nem egyéb az, mint zsírban úszó 
finom töltött káposzta.

=  Valaki megtalálta énekelni a 1—i templomot 
ilyen formán :

„A 1—i templom még akkor uj vala
Nem volt olyan kormos, — mint most — az oldala/4

A 1—iák nagy nagyon szivökre vették ezt az 
esetet, s neki álltak a negyedfélszáz esztendős szép 
barna falu templomnak, és bemeszelték rútul.

— No — most nézze meg ez a poéta a templomun
kat. hogy kormos-é? csunyuljon meg a poetázó lelke!

=  Korán reggel sétálgatott egyszer M—n pro- 
fessor a mezőn. Szemközt jött vele a r —i mester gya
logosan, — kergetvén egy pár süldőt a hetivásárra.

Az öreg ur megismerte a rektort, mint hajdani 
tanítványát, s megbosszankodott annak, nem honora- 
tiorhoz illő foglalkozásán. — Oda intette magához.

— Hallja-e kend, micsoda mesterember kend?
— Hát nem ismer az ur? vágott vissza a mester,

—  hisz az ur műhelyében dolgoztam négy esztendeig.
— Foltoztál fráter, foltoztál, — dörmögött az öreg 

ur, azután odébb ment.

=  Megparancsolván a megye, hogy a böjti szelek 
elérkezvén, a tűzi veszély e korszakában a helységbirák 
szoros elővigx ázati rendszabályokat tegyenek közzé. 
Az o—si dobos ilyformán adta azt a falu tudtára : A 
vármegye parancsolatjára a böjti szelek megérkezvén, 
ezennel kihirdetjük, hogy tűz ellen mindenki vizet 
használjon.

I



24

------ Egy petitióban így szólítják meg a képvise
lőházat : „nagyságos országgyűlés !“ Ez még sem olyan 
rósz, mint mikor a bécsi Rájxrat elnökét hivatalosan 
löblicher Kais. Kön. Prezidentnek titulálják (becsületes 
csász. kir. elnök.)

------ Két óra hosszat beszélt Deák Ferencz! szól
egy héber hazánkfia nagy csodálkozva a másikhoz, s a 
mit legjobban bámult benne, ez az volt, hogy „nid ámol 
kspukt had er!u

------ Mi különbség van Bach és Schmerling kö
zött? Az, hogy Bach semmit Mm hagyott meg az al
kotmányból, Schmerling azonban meghagyott semmit. 
(Ez mégis csinos ellentét.)

— — Most olvastam egy hírlapi czikket, a miben 
ll-szer fordul elő ez a szó „dicsőség“ 19-szer a „sza
badság“  nem számítva a széttört lánczolcaty jármot, 
zsarnoki önkényt és véres csillagokat. Már most csak 
elmondhatjuk hát, hogy nyakig uszunk a szabadságban.

____ A múlt szerdán éjjel a budai hegyek közt
lakók azon kellemes mulattatásban részesültek, hogy 
két óra hosszat tartó ágyúzást hallgathattak Pest felől. 
Ágyúzás éjjel! a mostani viszonyok közt! a győri harcz 
után! a Józsefvárosi tájon! tekintve a szabólegény ösz- 
szeesküvést, és a „felirat határozat“ fölötti vitákat, nem 
tudom, hogy kinek ne rontotta volna ez meg nyugodt 
álmait? Reggel aztán kisült, hogy a gözhajósok ágyúz
tak Szent Xepomuk tiszteletére. — Hiszen tiszteljék 
szent Nepomukot. de nappal!

------Cseh barátaink azt kívánják tőlünk, hogy
menjünk be a Rájxrátba, ott azután velük együtt küzd 
hetünk a német miniszterek ellen. De mi lesz a vége ? 
A lesz a vége, hogy ha győzünk akkor szétvernek ben
nünket, ha pedig nem győzünk, akkor összevernek.

— — Pf^en k elhatároztatott az adónak katonai 
megszállás utjáni behajtása. Itt azonban egy mulatságos

körülményre teszem figyelmessé a tisztelt adó nem 
fizető publicumot. Ha valaki érzi magában, hogy aligha 
exequálni nem fogják, nem tehet okosabbat, mintha 
szállást változtat; az executiónak aztán mindegy, akár 
kit kap a régi szálláson, ő azt azért obsideálja és ki
éhezteti ; beszélhet az uj lakó, hogy ő így nem az egyik, 
így nem a másik, arra ,,nix da“ a felelet. Hanem arra 
vigyázzon aztán az ember, hogy balgatagul olyan em
bernek a szállását ne fogadja ki, a ki maga is az adó- 
executió elül menekül.

— — A győri szomorú esetnek tulajdonképen a 
bécsi börzeüzérek az okai, azokat kell megbüntetni érte, 
mert minek hiresztelték el Teleki László halálakor, hogy 
Pesten kiütött a forradalom. Az ilyesmivel nem kell 
tréfálni, mert nem minden huszár tudja ám a miatyánkot. 
(Azt elhiszem, hogy nem minden huszár tudja a mia
tyánkot, de hát mi értelme legyen ennek?) Az az ér
telme van, hogy egy evangelicus tábori lelkész a hu- 
szársággal egy napiparancsot közöl az ezredes megbí
zásából, melyben ez áll, hogy „ne hajtsatok a csábí
tókra, tudjátok meg, hogy a magyar ember csak akkor 
ember, ha osztrák lehet.“ stb. és hozzá teszi, hogy ezt 
pedig minden huszár tanulja meg a miatyánk mellé. 
Ezért gondolom, hogy vannak huszárok, a kik megta
nulják ezt, de nem a miatyánk mellé, hanem valami más 
mellé! Mikor már a katonának a politikát kezdik ma
gyarázni!

------- Asszony, ezentúl engemet „felséges uram
naku nevezz! (Hogy jutott kend hozzá.)Csak úgy,hogy 
a napokban egy képviselő azt mondá : azért is kell fel
iratot intéznünk a császárhoz, mert diplomatiai szokás, 
hogy egyik souverain hatalom a másikkal értekezni 
szokott. Tehát én souverain hatalom vagyok. (De isz 
ide haza nem tart kend trónfoglaló beszédet, azt fo
gadom.)

------ Mi hasonlatosság van az északamerikai sta
tusok viszálya, és a magyarosztrák kérdés között ? Az, 
hogy mind a két helyen a „rabszolgatartó államok“ 
akarják kényszeríteni a másik felekezetet intézményeik 
elfogadására.

------ Az hallik, hogy miután a magyar ország
gyűlés nem akar a Rájxrátba követeket küldeni, a kor
mány azzal torolja vissza az ellenszegülőket, hogy a 
követi napidijakat letartóztatja. Abban ugyan csalat
koznának oda fenn, ha azt hinnék, hogy már most 
majd a magyar ember ezért az 5 forintért „szély- 
lyelmegy,“ hanem mégis, hogy könnyebbítsünk derék 
honatyáink sorsán, én azt az indítványt tenném, hogy 
van itt Pesten elég sok fiatal férhez menendő özvegy 
és eladó leányos család, azok a fiatalját a képviselőház
nak átvállalhatnák kosztra quártélyra; az öreg urakkal 
meg majd azt teszszük, hogy felosztjuk őket az itteni 
derék kegyes — Ferencz- és egyéb rendi szerzetek
hez, mert meg van írva a regulában, hogy „sacerdos 
debet esse homo hospitaliz.“

Feleló« sserkesxtó « k i a d ó - t u l a j d o n o s  : Jókai Mór. 
l^kám  : Al-om Á ^íU  C «fer-bás IS. M t  Sik h m )«(

Nyomatott Landerer ós Heckenastnál Pesten, 1861.
( I f y d M B  V tC M  4 a tá lB )




