
Megjelenik minden szorabstnspon egy ivén sokfele képpel ellátva 
12. •áZaill. Előfizetési ar : Egész évre jan -d ec . 6 frt 30 kr., 6 hóra ju l.-dec. > ,  év. 3 fit 15 kr. és 

V  a o  • I R ' 1  '/jévre sepr — dec. *  frt ÍO kr. ui pénzben — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárus
A o v .  2á-an l o b i .  „ál Kiado-li ivalal : Pest egyetem-utcza 4-dik szám

X. kötél.

? ? ?• • •
m e g  p e d i g  n e m  o l y a n  n e s z e  s e m m i  f o g d  m e g  j ó l ,  

hanem valóságos, tettlege** és reális
< ^ _________ ______  —  w S  ■  -r  •

m i k e t az „Ü 8 t 5 k 5 í “  p o t e n t á t j a  k i j u t t a t  a z
a jövő 18ti2-ik évre

e l ő f i z e t ő  h í v e i n e k

az előfizetési dijat önkényt, minden külhatalmasság rábeszélése, vagy zavart belviszonyokfenyegető ala
kulása nélkül leszállítván 6 ft 30 krról 6 ftra új pénzben

A jövő évre tehát már a 30 krajezar hadip<yflek az „ l  stokos“ nel nem fizettetik.
Lesz ennélfogva az előfizetési dij 1862-re :

E^-ész évre 6 fi 30 kr. helvett . . . 0 ft.
Fél évre 3 ft lő kr. helyett . . .  3 ft.

Az év h a n n a d o s 2  ft 10 kr. helyett é v n e y y e d e s  előfizetés nyittatik l ft 50 kr-ral uj pénzben.
És e diileszállitás mellett is az„Üstökös“  eddigi ív-alakja megtartatik, tartalma, szellemi és anyagi kiál

lítása marad a régi. munkatársai a szokottak: tehát semmi reduetio, semmi tömeges elbocsátás, semmi hadsereg-
leszállítás. .. . ., _•

Csupán csak hű előfizetőink érdekeben történik az egesz.
Ebből láthatja mindenki, hogy az „Üstökös- nem akar háborút kezdeni a szomszédjaival, sót azon van, 

hoev mindenkinek örömöt csináljon, s a hitelt mindenkorra megszilárdítsa.
Bizton hiszszük. hogy ezt a nagvszerü elhatározást a börze gyors arszokkemessel fogadja: s a tőkepén

zesek sietni fognak kibocsátott előfizetési iveinket tömegesen kiragadozni egymás kezeiből.
Kelt Pesten, 1861. november 20-án.

J ó k a i M ó r .K uka*. Marton, pénzt elköltő miniszter m. k. i.*  u . ,  , _*.•Kaka)* « « .  t ................... , Az „Lstokos tulajdonosa és szerkesztője.
TalléfOSSV Zebulon. pénztnemkapó miniszter m. K.

1839 évből s a ja n .-a p r . folyamból 1861. teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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F O G O L Y V A D  Á S Z Á T .

(Engedelmet kérünk a Vadász- és Verseny
lapok tisztelt szerkesztőjétől, hogy e lapjába 
szánt czikktt, útközben elfogván, ide fogtuk be. 
Kénytelenek vagyunk ártatlan laptöltelék után 
nézni.)

A  sportnak e legújabb neme jelenleg egy há
romágú börkorbácscsal gyakoroltatik. Csodál
kozni fog az olvasó, de mingyárt érteni fogja 
a dolgot, ha megmagyarázzuk, hogy e vadász
kalandokat egy érdemes varsói rendőr konstábler 
irta le, a kinek minden fogolyért, a kit a főrend- 
őrségre bevisz, személy válogatás nélkül, tíz ezüst 
kopekje jár : —  ez igen jövedelmes vadászat, s 
a vad szaporasága és a vevő gourmand íze m el-; 
lett igen bő kereset-forrást nyújt. De halljuk a 1 
kitűnő vadász saját szavait :

„Korán reggel, még sötét volt, midőn lesbe 
álltam egy utczaszögletre, a honnan három 
irányból érkező vadakat lehetett czélba vennem, i 
Szerencsémre nem volt vénasszony, a kivi 1 leg
először találkozóm, a mi rósz jel a vadászoknál, 
hanem egy czipész inas, kit korán reggel pálin
káért küldt k, s ki egyedül járván az utczán, 
féltében fütyörészett. Ezt elfogtam és bevittem 
a kozákkaszárnyába, mint fütyülés által „tilos 
politicai demonstratióba11 elegyült bűnöst.

Alig tértem vissza az „Anstand“ra, midőn 
| jön egy ember, kiabálva ; „vizet vegyenek!-4 s 

ténylegesen puttonyokba rejtett vizet szállítva 
egy szamárhoz csatolt szekéren. Minthogy pedig 
a víz nem egyéb, mint \izi-puskához való mu- \ 
nitió; igy mint „tiltott lÖszerekkel“  kereskedőt, az 
illetőt elfogtam s a kozákbaszárnyába behajtot
tam. A szamár ordítani kezdett; minthogy a 
szamárordítás szelet jövendöl : a szamarat is, 
mint „nyugtalanító jóslatok“ terjesztőjét, behaj
tottam.

Visszatéret még két darab vad akadt elém, 
kiknek felöltönyeit felgombolván, a tiltott cza- 
naarkát megleltem alattuk : mint tiltott öltöze
tek viselőit, a többiekhez soroztam.

Délfelé egy vak koldus akadt látkörömbe; 
azt mondám neki, nézze meg, hány óra van a 
város tornyán? mire ö azt felelte : „Panye! nem 
látok, előttem örök éjszaka van. “ — -XTgy ■ éj-: 
szaka van. s te lámpás nélkül jársz? marsch az, 
arestomba!-4 — Bekísértem a kozákkaszárnyá-[ 
ba, mint „rendőri tilalom áthágóját.‘4

Délután egy rongyászt csíptem el, kinek 
háti kosarában egy lehasított színlapot fedez
tem fel :  Minthogy pedig a színház-igazgató 
hivatalos személy s a theátrumczédula az ö pro- 
clamatiója, ezt is bekísértem, mint „ hivatalos 
kiáltványok megsértőjét.“

Nemsokára ismét egy bátyus zsidót szemel
tem ki, ki batyujában ágybavaló tollakat vitt. 
Miután a „tollak viselése44 tilalmaztatik; ezt is 
bekísértem, mint „gyanús jelvények hordozó- 
3á t “

Késő délután egy rongyos ember jött hoz
zám, alamizsnát kérni; azzal indokolva szemé
lyes véleményét, hogy még ma egy falatot sem 
evett. Ezt, mint önvallomása szerint „malecon- 
tentust'4 szintén bekísértem a kozák - kaszár
nyába.

Azután — valami idegen utas szólított meg, 
nem vezetném-e el a „Fehér sas“ vendégfogadóig? 
adna félrubelt. A  félrubelt zsebre tettem; a kér
dezőt pedig elvezettem a kozák-kaszárnyába, 
mint hivatalos személyeknek „ desertióra csábít- 
gatóját.u

Este felé egy ház tetejéről, melyet épen fol- 
doztak, az ácslegény leesett; egy kozák épen 
azon lovagolt; azt estében leütötte lováról. Sze
rencsémre nem halt meg. Ezt elfogtam, mint a 
katonaság ellen intézett „váratlan megtámadás“ 
attentatumának elkövetőjét. Egy öreg asszonyt, 
ki nem messze állt e helytől, elfogtam azért, 
hogy e merényletet előre látta és „ meg nem gá
tolta. “ Egy távolabb álló péklegényt szintén arre- 
dáltam annálfogva, hogy látta az attentatumot 
és nem sietett azt „feladni1' a rendőrségnek. Végre 
a háztulajdonosát is elfogtam, a mért házát e 
merénylet elkövetésére „átengedte.11 Mindnyáját 
hitelesen és jogosan bekísértem a kozák-kaszár
nyába

A  mint beesteledik, a vad nem mutatkozik 
többé az utczán; alig csíphettem el egyebet egy 
bábaasszonynál, ki önvallomása szerint azon tilal
mas dologban serénykedett, hogy egy másunnan 
érkező és semmi Oroszországban bevett vallás
hoz nem tartozó személynek, minden útlevél 
nélküli bejuthatását Orosz-Lengyelországba ki
eszközölje. Ö ugyan azt állítá, hogy ez a szülé
szet mesterségéhez tartozik, de én úgy találtam, 
hogy ez valóságos contreband. Bekísértem.
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Mégis e nap eredménye volt tizenöt darab 
megejtett fogoly, mely, darabját 10 kopekért 
szolgáltatván, épen másfél rubelt tesz ki.

Hazamenet is kínálkozott rám nézve valami 
szép szerencse. A fal mellett húzódva, megsej- 
tém, hogy egy kapu alatt négy ember tanakodik 
nagy susogva. Hah! négy egy rakáson! Egész 
kis madárfészek. Ez aztán a fogás hazatérés köz

ben! Minő vadászszerencse! Titkos összejövetel, 
tilos csoportosulás, veszedelmes összeesküvés! 
Lassan oda lopóztam: kihallgatám, miről beszél
nek, minő demonstratióra készülnek? De óh ke
serű csalódás! Arról tanakodtak, hogy itt egy 
boltot hogyan törjenek fel? Csak tolvajok vol
tak. —  Ezeket persze, hogy ott hagytam; mert 
az ilyenekért nem jár tiz kopek. K. M.

KÁR HOGY NINCS ELÉG EREJE ENNEK A TOKAJINAK.

A  hajdani „Ellenzéki-Kör-“ nek azon virágzó korá
ban, midőn a hatvan-utezai Horváth-házban tartott szál
lást, midőn Vörösmarty s vele hasonjellemü és szellemű 
jeleseink kedvelt tanyájául szolgáltak azon társalgási 
egyesület termei, melynek ellenében aztán nagy erőfe
szítéssel alapították mások a,,Gyüldét“ , melybe ingyen 
szivarokkal verbuválták a Tallérossy Zebulon szelle- 
mébeni ifjúságot, — akkortájban huzamos időt töltött 
Pesten, és nagyon sokat időzött a Körben egy csinos 
külsejű, kellemes társalgásu, nyájas barátkozásu hir
telenbarna angol ifjú, mint a társulatnak foglalkozó 
tagja. Neve Miszter Csicseszter volt.

Ez a fiatal utazó annyira csakhamar otthonos lett 
köztünk oly igen közénk illő fesztelen, mégis minden
kor előkelő modorával, s magyaros hajlamaival, hogy 
talán semmi se hozhatta volna nagyobb zavarba, mint 
olyan földijének megjelenése, aminőknek szeretik a re
gény- és színirodalmi, de főkép utazásokat kiadó köl
tők az angolokat rajzolni s jellegezni.

Később egy göndörfürtű, kerekarczu, átalaban a 
németnél szokatlanul jobban táplált köpczös kis fürge 
doctor is vetődött ide, aki szintén bőséges világisme
retekkel s más tudományos aquisitiókkal biró eleven 
encyclopaedia volt, sokkal kevésbbé bántotta a profes- 
sorkodhatnám és deutschirozhatnám, mint utazó földiéi 
legtöbbjét, elégséges kedvét lelte társalgásunkban, 
konyhánkban, pinczénkben, dohányunkban, s maga is 
iparkodott minél jobban megkedveltetni magát, a nél
kül hogy akár ő maga botorkált volna abba a kiállhat- 
lan feszelgésbe, akár miket kénysz> ritett volna bele, 
mely oly sokszor előfordulni szokott, épen azoknak 
útjában kik túlságosan iparkodnak kedveseknek lát
szani. — Szóval mindakét idegen olvan ficzkó volt, 
a kikkel örömest társalgóit,poharazott, tekézett, sziva
rozott s dévajgott az 1846-iki civilisált magyar ember, 
az csak tetézvén otthoniasságukat a Kör tagjai között, 
hogy rendesen a nemzeti színházba jártak, melynek 
előadásait akkor Ráday mindenkép törekedett érde
kessé tenni.

Egyszer úgy ősz elején, épen a színházból kijövet 
történt, hogy befelé jövet B —i Tónival (aki most 
már Antal, t udai Hausherr és képviselő, gondos csa
ládapa és tekintélyes ügyvéd), a hatvani-utcza járdáján 
összejővén ezzel kezdtük a beszélgetést :

— Hová menjünk vacsoráim?

— .Terünk a ,,Vadászkürt-“ be.
— Jó lesz biz az, szóla közbe a sarkunkban lép

delő V — Imre.
Alig ülepedtünk le, már a teremen kívül hallat

szott a kifogyhatatlan vidorságu D — Lojzi kaczagása, 
ki a komoly arczkifejezésü, tekintélyes fekete szakálu, 
daliás alakú W — Gusztáv gróffal karonfogva jött be, 
s egy m^g szabad asztal mellett foglaltak helyett, pár 
perez múlva hozzájok érkezvén Miszter Csic-eszter és 
a doctor, a kinek nagyon sajnálom, hogy elfeledtem 
a nevét.

Kiki saját ízlése szerint vacsoráit az étlap tanul
mányozása után, s folyt a társalgás majd szükebb 
körben saját asztalunknál, majd átszólogatva a másik 
asztalokhoz, amint jött.

Hanem ennek az átszólogatásnak rendesen az 
szokott a vége lenni, hogy : „Huzzuk össze az asztalo
kat,“  s az ilyen inditvány után, rendesen az indítvá
nyozónak csupán a pinezérek által észrevehető intése 
folytán kezűének szaporodni az asztali battériák. «

így történt most is; W — lett a gazda, és meg
rakatta az asztalt jóféle — nem pezsgővel — hanem 
tokajival.

A barátságos koczintások közben nemcsak a ne
mes bor, hanem a beszéd is folyt, perczről perezre vi- 
dorabban, kedélyesebben; élez, bohókás ötlet, kedélyes 
megjegyzés egymást váltogatva fűszerezék a héttagú 
társa ág együtt mulatását, melyről valamelyik azt a 
felötlő megjegyzést te te, hogy mindegyik tagja külön
féle mesterember; ugyanis : az egyik magyar mágnás 
(W  —), a másik angol gentleman (Csiszeszter), a har
madik német doctor, a negyedik fiatal prókátor (B —i), 
az ötödik nemzeti szép szellem (D —), a hatodik új
ságszerkesztő (Y — Imrus), a hetedik végre vakpro- 
fessor (D —).

A  vakprofessor titulusának ilyetén megkurtításán 
ismét jót nevetve, és ismét poharat ürítve utána, majd 
bekövetkezett lassacskán az a stádium, midőn a boros 
embert elkezdi kerülgetni az az ellenállhatatlan ösztön, 
melynek következtében az egyik pikós ember egyre 
kaczag, a másik sir, a harmadik csókolódik, a negyedik 
üt, vág, rúg, az ötödik mindenét elajándékozza, a ha
todik kritizál stb.. mely utóbbik eset anglius barátunk
nál mutatkozott, aki minél többet mosolygott, és minél 
tovább poharazott, annál sűrűbben mondogatá, hogy :

*



92

„Jó, nagyon jó  és kellemes ez a tokaji, csak az kár, 
hogy nincs elég ereje." A doctor hűségesen rámond
ván, hogy ebben a pontban, — a dicső magyar nemzet 
vendégszeretetének sértése nélkül, — csakugyan ő is a 
tisztelt gentlemannel tart.

A mi összetekintéseinkben — ezen expectoratiók 
ismétlése alkalmával — lappangott bizonyos ártatlan 
káröröm, mintha csak mindegyikünk azt gondolta volna, 
hogy várjatok csak, majd leterit titeket az a gyenge 
tokaji, mely már is birkózik veletek.

Érdekes, s mondhatni nagyon jellegző jelenet volt 
ezen tisztességes tivornyában az, midőn a gentleman, 
hova tovább capacitálván magát a mi tokajink gyenge
sége felől, egyszer csak elkezdett komorodni, és szere
tetreméltó sajátszerü modorában arról kezdett beszélni, 
hogy milyen boldogok vagyunk mi fiatal magyarok, 
akik előtt még oly nagy mérvekben áll nyitva a dicső
ség mezeje; mi akik oly erőteljes nemzet fiai vagyunk, 
még képesek lehetünk nagy. dicső tetteket elkövetni 
hazánkért, nemzetünkért; de ő, aki 24 éves koráig be
utazta a civilisált világ minden érdekes részét, aki va
gyonos szülők fia. akinek az irlandi alkirálv nagybátyja.

A  l > o i i f l i i z e i t u i i i í  . . J ó l

aki bővében van vagyonnak, összeköttetéseknek, isme
reteknek, tapasztalatoknak, nem tehet hazájáért sem
mit, mert az a haladás és fejlődöttség oly magaslatán 
áll, ahol nálánál hasonlithatlanul jelesebb egyének se 
tűnhetnének fel, mert, az ő hazája, minden szakban 
nagy emberekkel is bővölkedik; neki nem marad egyéb 
hátra mint — nemsokára főbelőni magát. Milyen dicső 
kitörése a nemes hazaszeretetnek és nagyra törekvő 
vágyaknak.

Mig az angol igy őrjöngött, addig a német doctor 
ragyogó szemeit egészen hatalmukba keriték a muscu- 
lus amatoriusok, s ő széles jókedvének tetőpontján 
leirhatlan gemüthlichkeittal magához voná a vakpro- 
fessort, és kivonván zsebéből egy ékes kötetü köny
vecskét, ábrándos ömledezéssel szavalt abból félhalk 
hangon valami lyrai költeményt.

Az egész mulatságnak pedig az lett a vége, hogy 
a doctort.ki ott volt szálláson, karjainkon vittük át szo
bájába, a misztert ellenben csak dtctzrttiik, de jól hóna 
alá markolva, az „Angol királynőkhöz. Úgy kifogott 
rajtok az a gyenge tokaji. —  g. — g.

értesült*’ kútforrásA.
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Félhivatalos inspiratio.

/ — / / / V  {
Ez oly eset. ahol a muzsikus fizeti a tánezosokat. de úgy kell tánczolniok. ahogy 6 fütyül.

A szünidő előtt.

A ki « t  akarja tudni, hogy lesz a szünidő utáni fordítsa meg ezt a lapot s nézze meg az ürestért az 
ablakon vagy gyertyán keresztül.
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A  gránátos dictioja.
Ihász Dani a magyar bakancsostiszt eszményképe 

mint Ernő e redféle gránátos zászlóaljbeli hadnagy 
Kopácsy Primás installatióján egy tisztelet őrség csa
pattal Esztergomba lévén vezényelve, ott is kifogy
hatatlan igazi katonás humorja által nem sokára a 
fényes vendégsereg kedvencze és az igazi magyar 
derült jó  kedvnek gyülpontositója lett; legénysége 
pedig harczra termett külseje és fesztelen fegyelmi ma
gatartása által aratott dicséretet. Gyakorta is beszélt 
Dani hadnagy róluk nem egy anecdotát, és szerette 
őket dicsérni mintha egytűl egyig fiai lettek volna. A 
beiktatási ünepély v 'ge felé járván és közelegvén a 
bucsuzás napja, Ihász hadnagy figyelmezteti ismerőseit, 

, miszerint gránátosai is a bucsuzási ünepély alkalmával 
igazi fika orátióban — melyet ő készített számokra — 
fogják jótartásukat ő herczegségének megköszönni; és 
Dani hadnagy e végből csakugyan czifra oratiót is 
készitett^és azt két káplárral betanultatta, hogy igy 
az egyik megakadván, a másik segithessen rajta. El
jött a bucsuzás napja, a fényes vendégsereg a vár leg
fényesebb teremében összegyűl és megható szónokla
tok között búcsút vesz Magyarország egyházfőnöké
től; egyszer csak belép a két gránátos-káplár, egész 
parádéban, egyszer kétszer elcsúszva végig halad a si
kamlós pallón, a sok fénytől alig látnak szegények, és

igy izzadva megzavarodásukban eljutnak az emelvény 
eleibe, melyen ő herczegsége ült. Ott richteuchet csi
nálván megállanak. árboczfának is beillettek volna. Hm 
am baj van! Megzavarodásukban egyik sem tud szó
lam, mindkettő elfelejtette a czifra dictiót. Már már 
mosolyogva néz össze a sok fény'es ur, már kezdik 
Ihász hadnagyit gúnyosan dicsérni a szép orátió miatt 
melyet gránátosai számára készített. Ez rá-ránéz a 
két káplárra; de mind hiába, egyik sem tudja elkezdeni 
a mondókáját. Csak lökik egymást oldalba biztatva 
egymást az elkezdésre, azonban az által perczről 
perezre csak zavarodásuk növekedik. Végre megunván 
az egyik hosszas zavarát és mintegy önmagára is 
megboszankodván, nagy hetykén egy lépéssel előre 
lép, és kevélyen tisztelegvén, kemény igazi gránátos 
hangnyomattal ezt mondja : „Pirincz! meg volt min
den, a mint dukált! köszönjük alássan!“  Azzal félbalt 
csinálván, büszkén, de sturmschrittben hagyták el a 
termet. A  fényes derült kedvű vendégkoszoru pedig 
ez igazi gránátos találékonyságból eredett egyszerű 
magyaros bucsuzáson jót nevetvén, rá fogta Ihász had
nagyra, hogy három éjjel három nappal dolgozott orá- 
tiójút a gránátosok rosznak találván, szántszándékosan 
nem mondták el, a miért is Dani még az nap a két káp
lárnak büntetésül 25 — iteze bort fizetett.

Ezt kell az ablakon keresztül nézni.
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KAKAS  M Á R T O N  E ML É K L A P J A I B Ó L
Tallérossy Zebulon levele Mindenváró 

Adómhoz.
Tekintedezs barátom uram.
Nagyon jól mongya igen tiztelt barátom János 

egy vidékrül írt leveliben maganak, hogy edig mindig 
liberális szonokok elfoglaltak tírt; nekünk nem jutott 
a beszidhez soha; ha akartunk szolnyi, nem mertünk. 
Most mar mernink szolnyi, de most meg nincs hol. Ez 
a nekünk fatális circulus vitiosus! Mikor van szólás 
szabadság, akor mi nem merünk szolnyi, mikor merünk 
szolnyi, akor nincs szolasszabadsag. Mikor van diaeta, 
akor mi nem vagyunk vitizek : mikor vitizek volnánk, 
akor nincs diaeta. Mikor nincs katonai törvínszik, akor 
mi nem szeretünk harczolnyi, mikor van katonai tör
vínszik, akor meg nem lehet. Mikor van varmegye- 
gyűlis, akor hallgatunk, a la nyúl : mikor szólnánk, 
mint oroszlány, akor nincs varmegyegyűlís. Ez ne
künk baj. Úgy volna jo : hogy lene szolas-szabadsag 
Tallérossy Zebulonnak et consortibus, ostromalapot 
radicalisoknak; lene sajtoszabadsag Hirnmitnirnök- 
nek, meg Sf rügölödönynek, dupla censura töbi hírla
poknak. Különben meg nem ílünk.

Tallérossy Zebulon.

— 1834-ben Balogh Jánost, Barsmegve követet 
a szólásszabadság ügyében az országgyűlésen tartott 
beszédéért, a kormány vissza akarta hivatni. A zsitva- 
verebélvi sóház-pénztárába a visszahívást intéző főis
pánnak 12,000 pftig a kortesek részére, szabad marko- 
lászat engedtetek. A.-Maróthon folyt a bor, sült az 
ökör, osztatott a pénz. Voltak, kik ittak a borból, ettek 
az ökörből, vettek a pénzből, de azért a nagy többség
gel dalolták :

Hej ***_ ** Vincze!
Tele lehet sóház, pincze :
A hű derék barsi legény 
Szabadsás mellett nem szegény.

A nemesség betanítására néhány fiatal ember is, 
köztök Lovasi, Maróthra jött. Egy kortes, az utóbb 
szerencsétlen Lovasinak azt mondja nagy titkosan : 
Ifjú uram! A gyűlésen egy kis beszédet akarnék tar
tani; meg is Írtam; nézze meg, jó  lesz-e? A  tartandó 
beszédnek pontjai pedig ezek valának :

1- ször. Éljen a méltúságos főispán úr!
2- szor. Éljen a tekintetes nemes vármegye!
3- szor. Éljen Balogh János követünk!
Lovasi azt mondja a szónoknak : Barátom! az első 

pontra nézve ellenészrevételem van. Tudja, hogy a fő
ispán az oka ennek a zavarnak, az ne éljen; azt az első 
pontot ki kell törölni; a többi két pont maradhat. Az 
első pont azonnal minden irgalom nélkül kitöröltetett.

Emberünkben ugyancsak ágaskodott a szónokol
hatnám, s midőn az urak már sokat beszéltek, ő is szót

kér, s csendet nyervén előveszi papirját és elkezdi fen- 
hangon :

M ásodszor! Éljen a tekintetes nemes vármegye!
=  Egy kis társalgási mintácska, (melyet eompro- 

mittálás nélkül elmondhatnak azok, a kik a hallgatást 
meg nem állhatják).

Te!
M i!
Mondok valamit.
Mit?
Azaz mondanék, de nem merek.
Szólj no dőre!
Igaz, hogy . . . ? tudod már.
Igaz hát.
Ejnye!
Úgy bizony! jobb is ha — hallgatsz!

Első török. Hallgass csak!
Második török. Mi baj ?
Első török. A  gyomrom.
Második török. Nos.
Első török. Nem hallod, hogy monologizál?
Második török. Hát az enyim! mindig azt mondja, 

hogy krrrrrr . . . . ;  csak azt tudnám, mért állunk itt 
tétlenül ?

Első török. Nem tudod, hogv Montenegró népét 
ki akarjuk éheztetni ?

Második török. Mar most csak az a kérdés, melyik 
fél tartja ki tovább?
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Ama bizonyos csizmadia és fele
sébe kérdései és feleletei.

a3

------- (Ki az a franczia pénzügyminiszter, a kiért
most olyan nagy lármát csapnak?) Fould, olvasd Fúl. 
(De iszen, ha „fú l“  akkor annak sincs jobb dolga, mint 
más kollégáinak másutt.)

------- Gerstenzweig volt a legelkeseredettebb len
gyelüldöző, mert végperczeiben is azt kiabálta : „Szal
mát! a citadelli foglyoknak!“  — Nyilván fel akarta 
őket gyujtatni rögtön, hogy ha szörnyet találna halni, 
a büntetést valahogy ki ne kerülhessék. (Talán csak 
nem : őket szalmával traktálni.) A foglyok ezt úgy ér- 
telmezék, hogy „árpaszalmát“  (Gerstenstroh) kiabált, 
azaz a Gerstenzweig kalász nélküli szalmáját — mert 
feje csakugyan hiányzott akkor már — s most köve
telik hulláját, mint, utolsó végrendeletkép kimondott 
szavaira hivatkozván, annak kizárólagos örökösei. Ez 
utóbbi okoskodás muszka forrásból merittetett, mely 
egyszersmind megjegyzésül hozzá teszi : „Lám, mily 
nagy volt a lengyelek rokonszenve iránta, meg életé
nek határain is túlterjed !“  — Tudom, hogy a többi ily 
Gerstenzweig-féle muszka tábornokokat is szeretnék a 
lengyelek, ha — kikisérhetnék.

-------Egy német történetiró, ki íoppant rokon-
szenvvel viseltetik a magyarok iránt, most azon okos
kodik, hogy lehetne Teleki László szájába a „magyar 
törvény verwirkt!“ szavakat fektetni; már mindennel 
tisztába volna, csak a tanú hiányzik még; ez már még 
is kissé több nehézséggel jár, mint Kosciuszkó-nál a 
„Finis Poloniae.“

-------(Mit mond kend hozzá, hogy most úgy szid"
nak bennünket azok a f f f  újságok; mért nem védel
mezzük magunkat?) Hagyd el, olyanok ők, az irás sza
vaiként, mint a festett koporsó, valóságos sarcophag. 
(No ezt ugyan jól mondta kend !)

------- (Miért nevezte ki Fúl urat fináncznak Na
póleon?) Mert megijedt, hogy 400 millió forintra megy 
az adósság. (Négyszáz milliótul is megijedt ? De már 
akkor mi bátrabb emberek vagyunk.)

-------Az is ritka eset, hogy egy rendőrhivatalnok
saját magátfogja meg. A bécsi Rajxrat egyik ülésében 
a levéltitok szentségéről folyván a vita egy volt rend
őrhivatalnok azt mondá, hogy a míg ő Magyarorszá
gon volt, soha egy levelet sem bontottak fel, pedig a 
rendőrség azt is tudta, hogy a külföldön lakó emigrán
soknak kik és mi álczimek alatt írnak leveleket. Erre 
aztán valaki azt kérdezte tőle, hogy ha nem bontották 
fel a leveleket, hogyan tudták meg, hogy azok mások
nak szólnak ?

— — Valamely franczia szabad-kőmivesekből ala
kult társaság azon tervvel foglalkozik, melyszerint 
Fouldhoz egy hálafeliratot intézendenek, melyben ki 
lesz mondva, hogy ha pénzök volna, szobrot emeltetné
nek neki rendkívüli őszinteségéért, melylyel bevallja, 
hogy a financzia tönkre jutott III. Napóleon alatt. 
(De kié?)

-------Midőn az olaszok Velenczét pengették azt
mondta a párizsi oraculum : Előbb Rómába!“  — Mikor 
Rómát sürgették, azt mondta : „Előbb Velenczébe!“ 
De mivel sem az egyik sem a másik nélkül nem boldo
gulhatnak, azt gondolják az olaszok hogy már csak egy 
combinatió van, melyre az oraculumnak csak határozot
tan kell nyilatkoznia, ha csak bolonddá nem akarja 
őket tenni, t. i. Róma és Velencze egyszerre. — De az 
oraculum nem oly kurta eszű, ő tud még egy negyedik 
combinatiót s azt mondja : „Róma és Velencze, Szardí
nia— nélkül!" — Erre az olaszok elkeresztelik az ora- 
culumot : dél fi!-nek.

í ------- Azt mondta a francziák császárja, hogy a
hadsereg nagy része haza fog bocsáttatni s így az 
általános lefegyverkezésben jó példával akar előre 
menni; hanem ezt úgy is lehet érteni, hogy a harczba 
bocsátja, mert a franczia katona csak ott érzi magát 
otthonosnak!

— — A P. H. pompás szófüzeteket tartalmazó ha
sábjai miatt joggal szófűztannak (az értelmesbe for
dítva : sophistának) lehetne nevezni.

— — Egy részvétteljes ítéleteket koholó bécsi 
ember azt mondta, hogy Budának alapitója nem is 
volt magyar, hanem valami a meleghez szokott bo
lyongó fagyos olasz, mert különben nem kedvelte volna 
annyira Budát, hogy még a várost is, melyet alapit 
„Winterrock“ -nak keresztelje el. (Valakitől hallotta 
t. i. hogy Buda=W interrock.)

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jékal M ór. 
Lakása: o r m ié t ,  18. sa. J-dik emelet

í __________________ -_________________________

Nyomatott Landerer és Heckenartnál Pesten 1861. 
'Efryetem-utcia 4. »**>*»)




