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Ezt a szamot Tallőrossy Zoliidon szerkesztette.

() I) A  A  R Á  J X  R Á  T  H  0  Z.

Oh ón szerelmem, hát te is elnapolsz, 
Fényes Olymposz istenit elhagyod,

S mint egy eloszlatott diaeta,
Lethe vizébe fürödni indulsz!

Xune est bibendum, nunc pe<le liberó ete.
Horatius Flaccus.

Mavors ujonczot, Mereur adót vehet. 
Ceres financzol, billogot nyom Themis. 

Plútó meg uj kölcsönt kiírhat.
S rendszerez uj tanodát Minerva.

Megharczolád im istenek harczait, 
Schmerling-Zeüsznak cyclopok ellenit 

Deák Titán hadát leverted,
S Pelion Ossa alá legyűröd.

Te meg, szerelmem, már haza elmehetsz. 
„Omnes eodem cogimur!“  néked is 

Charon kezedbe nyomja a bilétet, — 
(„Tempus erat!“ ) — Phlegeton partjára.

Az 1 Has csak felmutat ily hadat. 
Achaji hősök nagy tüze ily vala. 

Különbséget tudok csupán csak : 
Nem sikerült falovat bevinni.

l)ii majorum fölszabadultanak. 
Pafent-mennykövel földre lesújtani. 

Az ő erős haragjuk ellen
Vajh ki merészelne felzúdulni?

Ivi jött de vissza orcus odúiból?
Nincs ott szokásban holmi retourbilét.

Ah ez nem ,,Dnum Elyziumja.“
Cerberus „háromcgy-4 ott a portás.

Csak Orpheusnak volt szabad hozni el 
Egy lelket onnan. Tán hane téged is.

Az istenek ottan felednek
En leszek Orpheusod : csak várd azt! 

Tnllérossy Zehulnn.
több tekintetes elmúlt hivatalok viselője.

I

1H.V.). évből s a ja n .—a|»r. folyam ból 1861. telje** -zárnii példányokkal folyvást *zol hálhatunk.
____________________________________________________________
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TALLÉROSSY ZEBULON LEVELE MINDEN VÁRÓ ÁDÁMHOZ.

Tekintedezs barátom uram.
Nekem van egy igen jó gondolatom. (Van 

több is, de ez az egy „patent" jó!)
Fölséges idea volt az a Rájxrát! Én ezt vol

tam bátor kibövitenyi. Ha sikerült egy biroda
lom különböző nípessigeit ilyen módon egy kalap 
alá hoznyi, miért ne lehetne még tovább; égisz 
Európa minden országait hoznyi egy kalap alá? 
ilyenformán.

Küldeninek követet Európa minden orszá
gai egy európai Rajxratba, s azok intizninek 
el minden igető kirdiseket; akadalyoznanak meg 
haboruviselist, segitenínek azon , a ki bajban 
van : kinszeriteninek országot, a kinek pinze 
sok, hogy adjon belüle másiknak, kinek kevis, 
meghatároznák , mit szabad újságokba irnyi 
égisz Európában, mit nem? egyszóval segiteni- 
nek felállítani egv egysiges és feloszthatatlan 
Európát.

A követek megvalasztasaban a legnagyobb 
democratiat kívánnám elkövettetnyi. Tesik irte- 
nyi. A hány ország, anyi követet beküld európai 
Rajxratba. Kezdjük felyül :

1. Anglia : három ország; ez követ 3.
2. Franezia : két ország (Gallia és Algir 

követ 2.
3. Porosz : két ország (és Possen) követ 2.

A Z  A L K O M Á N

Mert tetszik azt tudni, hogy vágynak külön
féle beosztásai az esztendőnek. Van iskolaesz
tendő, mely kezdődik october 1-én, van katona- 
esztendő, mely kezdődik november 15-én, van 
ach'>esztendő, mely kezdődik november 1-én, van 
szinházesztendo, mely kezdődik april 1-én, van 
juhászesztendő, mely kezdődik néhol Dömötör 
napkor, néhol Mihály napkor; így van alkot
mány-esztendő is, melv kezdődött tavalv octo
ber 20-án.

v October 20-ától 1860 januar 16-áig 1861 
ez volt a tavasz, mely alkotmányos reménye
inket kivirágoztatá, alkotmányos szántás, vetés 
és boronálás ideje, melegágyak esinálása, gyen-

4. Italia (maga kivanja, hogy „unita" legyen) 
(tehát csak követ 1.

5. Oroszország : ez is egynéhány ország : 
tehát követ egynéhány.

(Azért nem írhatom : menyi ország, mert a 
inig ez litre jönne, lehet töb, lehet keveseb.)

Azuting 6. Nimet ország : ez 33 ország, 
követ 33.

Töbi Európa még 12 ország : tesz követ 12.
Vigiil Austria 51 ország, annyi, mintkövet51.
Summa summarum lü4 követ és egynéhány.
Ebül 51 a mienk, a nimet szövetsig 33, töbi 

20 és egynéhány maradjon inasnak.
Senki sem mondhatja, hogy ez nem a legli- 

beralisabb idea! E g a íité ! L ib e r té ! A legki
sebb anyi, mint a legnagyob. Ki teheti rula, ha 
Anglia csak 3 darab? Ha Francziaorszag csak 
egy darab, az az ö hibaja. Miirt nem csinált ma
gának minden varmegyibiil külön vajdaságot? 
előtte volt a jo pilda. Szenvedjen mulasztasirt.

Mit gondol tekintedezs barátom uram, nem 
kapok-e ezen inditvanyirt valami jutalmat? Fi- 
lek publikalnyi, mert atul lilék, valaki eltulaj- 
donitya tiilem, s kiadja sajatjanak. Nem lehetne 
ezt úgy közölnyi, hogy titokban maradjon?

Alázatos szolgája
Tallerossy Zebulon.

Y -E  S Z T E N D Ö.

ge palánták kiültetése, hernyók kiirtása. Alkot- j 
mányos természet megújul.

A nyár. mely erre következett,tartott 1861 
január 16-ától május elejéig, mely addig a füg
gőben levő gyümölcsöket megérlelte, nagy szél
lel és szárazsággal. Minden értelmes gazda előre 
látta, hogy nagyon rósz lesz a termés.

Az ősz beállván május elsején, tartott július 
végéig. Aratás, kaszálás, csépléssel és nyomatás- 
sal. később szüretelés és préselés ideje.Gyümölcsök 
leszedettek, s megpuhulás idejéig elrakattak. A  
szőlőre az mondatott, hogy ,,nolo acerbam sume
ré." Sok keserű pohár iirités. Fecskék költözése.

Azután kezdődött a tél. mely tart mind ekko
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ráig: hideg zúz marás, barátságtalan idő: lárkasor- 
ditással, megfagyott indulatokkal, s károgó var
jukkal. Murmutér s medve téli álmát aluszsza.

Ilyen félrecsuszott rende van a természetnek, 
az aJcotmány-esztendöben.

A'. X .

A* egysege Kagy-Aiislrin egységes terményei & londoni vilagkiallitasban.

Hogy Austriának egységes terményei itt nagy 
szerepet fognak játszani, kétséget sem szenved, s a 
háromszegmértanilag számára kimért 30,000 négyszeg 
lábat a világ legérdekesb tárgyaival töltendi be, melyek 
itt betűrendben következnek :

T.
1. Aranyműves-áruk (lásd : érczek).

2. Asztalos-munkák :
a) Egy tabula rasa, feltaláltatott 1849-ben osztrák 

által Magyarországban.

b) Egy rostély, újság-olvasók számára, hogy a so
rokat betakarhassák vele, ha Schmerling úr uj sajtótör
vénye behozatala után ismét a sorok közt kell olvasni; 
igen hasznos eszköz, az ember aztán legalább nem
confundálódik.

3. Állatok :

a) Felina domestica bureaucratica.
b) Több teherhordó állat, úgymint : Teve, mely 

Austriában is a sivatag hajójának tekintetődik, de nem 
akar acclamatizálódni, s makacsul tiltakozik a térdhaj
tás ellen, ha terhet akarnak rá adni.

Láma, mely elviseli, de köpköd.
Equus asinus, melynek IA-szó tehetsége sok 

figyelmet érdemel.

n i.

1. C zu krász-áruk  :

a) Col umbus  tojása,| melyet törött állapotban 
kellett készíteni, mert ha megmutatnák , hogy áll 
meg a hegyén, úgy is eltörik.

b) Egy osztrák omoltorta.
c) Forgács-fánk.

IV.
1. B o ro tv á k .

Ezek fölülmúlják a világ minden borotváit, mert 
a hajat elkapják, még mielőtt a bőr alól kibukkan.

2. Bocskorok.
Egy pár „ Zukunft’s-bocskor az egész monarchiára 

nézve.

1. Delicatesse-yyüjtemény (lásd :a  Donau-Zeitung
;yarországra vonatkozó czikkeit).

V.
1. Ezüst m űves-áruk  (lásd : zálogház).
2. Erezek (lásd : nemes érczek).
3. Ékszerek (lásd : Ját-ékszerek).
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1. Fegyverek :
a)

b) Roth-paizs (Schild).
Physikai tárgyak :

a) Camera obscurák, Józsefvárosból, P st!
b) Gőz-szivattyú (mit Hochdruck), melynek segé

lyével Schmerling egy
c) tökéletes ür-t állita elő a L áne des fines anse 

cassa-ban.
VII.

2. Gombkötő-munkák: 
a) Reixrath, fang’s-núr!

b) Bécsi vitézkötés.

VIII.
Harang-vegy-árúk : (Glocken gut waren!)

a) Búvár-harang. £ zt akkor szokják használni, 
ha drága gyöngyöket akarnak a tenger fenekéről fel
hozni — — — — — ---------------- ------------- — ---------.

b) Osztrák Patental-Zongora Lyra két külön idő
szakban kiadott patent-pedal-lal; a hangnövelő — 
october 20-án és a tompitó v  1861 február 26-án.

\ f c) Egy executionalis dobverő.

IX.

Játékszerek :

X.

könyvek : Adó könyvecske k nittle-versekben.
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Légmérök : Francziául : Barom-étre.

XII.

Mértékek

X V I.

Remekművek

a) Die Steureintreibung vöm Jahre de9 Heil's in 
Versen á la „Reim dich oder ich friss dich!“

. . . , b) A magyar kétségbe esése a Reixrat-ban, köl-
Egy iteze alkalmasint ama czinkotai nagy iteze, temény Kotzebue szerint: Was soll ich hier unter stb.
1 1  n ------r,' ~ -------1öí:n ’* "* — c. ^  Pandora szelenczéje Schmerling kezében.

d. Rongy-pép (lásd : zsibáruk).
melylyel a Donau Ztg. szerint 1860 „m ust/“ -ot mérték 
a magyaroknak.

XIII.
Nemes-érczek (lásd : papírpénz) :

M. nyakravaló.

Kimm-fa.

X IV .

Ólom-czukor, mely olyan drága édes jószág, hogy 
csak különös kegyelemből kaphat az ember belőle egy 
adagot: az egészségnek nem árt egy cseppet sem. sőt 
minden későbbi meregnek hatását megsemmisíti.

//A

XV II.

Sütemények :

a) Reixrath's Heiligen-Strizl.

b) Sajtó, szintén ..mit Hoehdruck.“
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XVIII.

Tnkáctáruk :

Egy egészen „verwirkt“  a) harisnya s mégis 
legnagyobb Meisterstiick az egész műkiállitáson.

b) Túzok (kopasztott) — tél-utó-hó árpa-tent. 
Ez azon túzok, melyre nézve a vadász úgy intézkedett, 
hogy inkább ma — nem mint holnap egy verebet 
— sem.

X IX .

Uszóeszköz, magyarul : Zwangsanleihe.

X X .

Veréb =  Sperling, madár, melynek nagyon örül
nek, hogy ma meg van. ha miniszterkrízis áll be, azt 
is elveszitjük.

X X I. I

Z. Plunderkramm — elég van!

A hazaárnló.

Szegény Bückeburgi! — ha egy 

pár virágcserepet árúi, már a hazaá

rulás gyanújába eshet, mert orszá

guk területe azáltal már tetemes csor

bát szenved. Már a magyar ezt bátran 

teheti.
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Ki volt bátrabb?
(Panegvrikon.)

Az-e, a ki legelőször
Rá mert szállni a tengerre. 
Deszkaházban, evezővel 
Szél kegyére bizva lelkét,
Hullámoktól kérve utat?

Nem az volt legbátrabb ember.

Az volt-e, ki legelőször 
Meg merte enni a rákot,
Ezt a hátramászó szörnyet,
Melynek még a latinoknál 
Egy neve van a fenével?

Nem az volt legbátrabb ember.

Az volt-e, ki legelőször 
Doctort hivatott magához,
S azt az ismeretlen mérget,
Mit a patikábul hoztak,
Be merte kanállal szedni ?

Nem az volt legbátrabb ember.

Az volt-e, ki legelőször
Statuspapirost mert venni,
Aranyt adva papirosért,
S olyan adóst választva, kit 
Ha kell, nem bír exequalni?

Nem az volt legbátrabb ember.

Az volt-e, ki legelőször 
Ujsaglapot mert kiadni,
S nem félt, ha jó lesz, becsukják.
Ha roszat ád, a publicum 
Ottan hagyja és megbukik?

Még az sem volt a legbátrabb.

Hanem az volt a legbátrabb,
A  ki legeslegelőször 
Eljött királyi biztosnak.
Hogy egy megyét föloszlasson,
S még dictiót tartott hozzá.

Ezt tisztelem legbátrabbnak.
Tallérossy Zebulon.

Viszontlátási köszöntő.
Éljen! Vivát a Herr Ober- 
Kommissár; a ki october 
Húszadikán tavaly elment,
S ma már itt van. Potz Element!

^—y Z—n.

Nasszalmicseszkul hazatérő Rájxrát úr 
beszéde választóihoz.

Tisztelt választó kerület.

Megjöttünk! Hazahoztunk mindent. Törvénybe 
tettük, hogy ezentúl minden ember annyit ihaiik, a 
mennyinek az árát ki tudja fizetni. Láttunk minisztert, 
beszéltünk is vele. Kár, hogy nem jár arany ruhában, 
mikor módja van benne. Megtanultunk németül : van 
egy német szó : „lebehokh!u ez annyit ér, mint „tíz fo -  j 
rint.“  Meglehet próbálni akocsmárosnál, az ember ho
zat két susták ára wodkit; megissza: kocsmáros tartja 
tenyerét; ember azt mondja ,.lebehokh!“  visszakap 
belőle kilencz forintot meg nyolez sustákot. Mikor 
Steuereintreiber jön 8 forint adóért, ember azt mondja 
neki : „dreimal lebehokh!'- s visszaadnak érte még 22 : 
forintot. Csak meg kell próbálni.

Ajh! A Rájxrát egy igen szép templom; minden
nap ott voltunk misét hallgatni. Csak az a kár, hogy 
minden embernek szabad benne prédikálni. Hanem az 
megint nagyon jó, hogyha valaki nagyon soká prédikál, 
a harangozó bele kiálthat, hogy „ámen!“  s azzal el 
kell neki hallgatni.

(Követ úr most egy tarka zsebkendőt húz elő tü
szője mellől.)

Tisztelt választó kerület! Láttatok-e már ilyet? 
ugy-e nem? Tudjátok-e, hogy mi ez? Katrincza? Nem 
katrincza. Zászló? Nem zászló. Yánkoscziha? Annak 
sem az. Ez egy orrponyva. Mert tudjátok meg, hogy a 
nagy uraknál igen sokan a kormánytól kapják az orro
kat, s e miatti tiszteletből valahányszor az orrukhoz 
kell nyúlni, egy ilyen lepedőt vesznek a markukba. S r 
ezt nevezik czivilizationak.

Azt kérdezitek, hogy rendbehoztuk-e az ország t 
dolgait? Tökéletesen. Emlékeztek-e rá, hogy mikor 
elmentünk, még ki sem kelt a zab, most pedig már 
meg is érett. Ezt nekünk köszönhetitek. Mert ha mi 
nem izzadtunk volna, nem lett volna nyár. S ha mi el 
nem határoztuk volna, hogy ősz legyen, még most is 
tavasz volna. Epén mint a rebellis magyaroknál, a kik 
megbikacsolták magukat, hogy náluk 1848 legyen, s 

1 azóta nincsen náluk „idő.“
Azt is kérdezitek, hogy hát az ország financziai 

rendben vannak-e? Azt tudom, hogy az enyimek rend
ben vannak. Minden ember seperjen a maga háza 
előtt.

Végezetül köszönöm , hogy engem küldtetek , 
de azt se bánom, hogy már itthon vagyok, mert szép 
az a Rájxrát, nagj' dolog az a dicsőség; — de nem 

! lehet az embernek bagót rágni.
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0  0  Madame, ba kegyeskednék meghallgatni, bá
tor volnék egy pár újdonsággal kedveskedni. (Wege- 
meiner.) Tetrzett már hal'ani, hogy már Americában 
is van magyar légió, magyar tisztek, magyar hon-| 
védek. (I pit : hol van az az America?) Epén itt aj 
talpunk alatt. (Herr Jesszez! Már olyan közel 
vannak?!)

©  ©  (Kérem, Herr Gemahl, csak ilyen izgató 
dolgokrul ne beszéljen nekem. Tudja, az onclim Steuer-; 
komissar.) Jól van, tehát a „brigantik“  ismét meg
verték az olasz generálist. (TVTmderlich, pedig azok a 
szüzek soha sem vertek az én időmben senkit.) Micsoda 
szüzekről beszél madame? (No csak ismerem tán a 
„Brigitten“ -eket; magam is náluk tanultam kis leány
koromban strikkolni és hakklirozni.) A  so!

©  ©  Hírlik, hogy a szerb vojvodina ismét helyre- 
állittatik. (Apropoz! Nekem is muszáj önnek csináltatni 
egy szerviánkát: igen jól fog állani.) Da ham merz! 
Ezért beszéljek én neki szerb vojvodáról.

©  ©  Angol királynő ő felsége elhatározta, hogy | 
nem szabad többé crinolint viselni. (I pitt : nur von 
keiner Revolution!“ )

©  ©  A  porosz király és Napóleon császár egymást 
meglátogatta Compicgneben. (Váljon milyen ruháik 
voltak a felséges asszonyoknak? Képzelem, hogy volt 
azokon drága Stikkerey elég.)

0  ©  Most már ő felsége a porosz király Bécsbe 
is szándékozik lejönni. (No, akkor, kost was kost, ne
künk is fel kell mennünk, azt meg kell kell látni.)

Ah, pardon madame; ne készüljön : ezt csak a Donau-. 
Zeitung irja. (Mein Herr, ha ön a Donau-Zeitungról 
tiszteletlenül szól, én önt feladom nagyságos Tallé- 
rossy úrnak.)

©  ©  Az erdélyi országgyűlésen csupa románok 
fognak megjelenni. (Sind Sie von Eugen Sue, oder 
von Dumas fils?)

O  ©  A  spanyol guerillák döntötték Calabriát, 
(No ez furcsa étel lehet! A  „spanische Wind“  is jó 
magában, a „grillirt“  is, meg a ,,kalarábi“  is; de 
együtt „elöntve11 nem tudom milyen lehet?)

©  ©  Bécsben még mindig legnagyobb népszerű
ségnek örvend Smolka. (Ist das ein neuer Tanz?)

©  ®  A görög királynéra rálőttek. (Hernz auf! 
Nem tudja, hogy én a lövéstől megijedek? Nem tud 
nekem valami mulatságosabb dolgot találni a Zeitung
ban? Nincs valami Eisenbahnunglück? szénbánya- 
explosio? én az olyanokat szeretem legjobban.) Jól 
van. Hát a Börze-árakrul fogok olvasni: arany felhá
gott hat krajczárral (Ez is rósz!) Stand dér. Wiener 
Bank. (De hát azt akarja, hogy az ablakon ugorjam 
ki? Olvassa inkább a hirdetményeket, mi az a nagy 
betűs?) „G rosses Láger! von K o s s u th (H ím m e l! 
wo denn?) (No csak ne ijedezzen, madame ! Grosses 
Láger von Glaswaaren, von Johnnn Kossuth. (Hogy 
megijesztett /  Eh, menjen, ön ostoba ember. Hagyja el. 
Olvassa csak a Fremden-Listét : kik érkeztek a ven
dégfogadókba?) Gróf Berthier Párizsbul; Lord Derby 
Griffith parlamenti tag Londoniul; monsieur Weisz, 
lapszerkesztő Párizsbul: Lord Stanior LondonbuV. mr. 
Demaret Párizsból; Lord Thom Richard Londoniul; 
Mr Garnier Pages volt republicanus miniszter Párizs
bul. (H agyjad ! hagyja el! Maga ügyetlen ember. El 
fogja veszteni ezt az uj hivatalát. Maga még a Frem- 
denlistéből sem tud egyebet kikeresni, mint politzey- 
widrig dolgot.)

i

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása: orszájnít.18. az. 2-dik «írelet.

Nyomatott Landerer és Heckenartnál Pesten, 1861.
(Esyetwn-utcza 4. 87. in)




