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X I . k ö te t .

Benne vagyunk hát a csendes hétben! 
Elhallgatott minden lárma szépen. 
Csendes Rájxrát hazament pihenni:
Rt se’ hagyott, haza se’ vitt semmit.

Csendes Zágráb vármegyeházában 
interpellálják már a bánust. 

Csendes Patkó csendes falucskákban 
Megadóztat zsidót és plebánust.

Csendes tornyok nagyszavú lakói 
A  harangok mind Rómába mentek.
Egy maradt csak itten kolokolni 
Bús Vitézé, de most az is csendes.

Csendes utczán csendes bugyogóban 
Csendes ifjak csendesen csoszognak. 
Kiknek minden, a hogy van, úgy jól van. 
Isten neki! majd csak hozzá szoknak.

Doktor Tkalacz híres Őst und Westét 
Csendes hetilappá összehúzza :
^  nyavalyás érzi ilykor vesztét;

segít rajt csendes Mihály, s Kúza.

Nem kardcsörgés, de sarkantyúpengés, 
Sőt még csak egy árva „vívát“  sincsen. 
Az idén tán nem is lesz égzengés,
Hogy nagy zajt még az se keverintsen.

Egy pár csendes újság nagy titokba’ 
Polémiába merülve vagyon :
Azt beszélik egymásnak susogva
Hogy nem kell lármáznunk „ ilyen nagyon.

K - s .  M -n .

[1859.1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk



122

B O L T O M  É S  P A R L A M E N T E M .

Mylordok és gentlemanek.
Itt leven az április, idején látom, hogy 

szóljak a szegény lengyelekről. Oh be sokat 
kell nekik szenvedniük; hanem az a vigaszta
lásunk, hogy sokan vannak hozzá, egyre-egyre 
kevés esik belőle. Hány ezeret elküldték belő
lük Siberiába; ezen mi nem segíthetünk, 
egyébiránt idején találnám az orosz kormányt 
egyenesen felszólítani, hogy miután ezek sze
rint Siberiában a szegény lengyelek sok nyes
tet és nyusztot fognak lőni; a bőröket ne adja 
el másnak, mi megveszszük, s miután sokan 
plombányákra is ítéltettek, megkérhetnék az 
oroszokat, hogy ezután az ólmot adhatnák má- 
zsánkint egy shillinggel olcsóbban. Oh szegény 

i lengyelek! — Hol a zsebkendőm?
Mylordok és gentlemanek.
A társadalom romlásnak indult, az embe

rek testileg lelkileg elcsenevésznek. Sirhatnám, 
ha a nép elaljasodására gondolok? S mi ennek 
mind ez oka? Az, hogy bort és pálinkát isznak. 
Állítsunk mértékletességi egyleteket, mentül 
többet, tartsunk meetingeket; speecheljünk 
lelkére a népnek, világosítsuk fel, hogy mi
csoda iszonyú bűn bort és pálinkát inni; igazi 
bort és igazi pálinkát, s ha már arra rá nem 
vehetjük is egyszerre a romlott világot, hogy 
rögtön lemondjon minden boritalról; legalább 
tudassuk vele, hogy vásárolja a bort az én fab- 
rikámból, Oxfórdstreet nro. 1001, attul meg 
nem részegszik. Egyébiránt ha részeg embert 
találunk a csatornában heverni, kövessük a 
noninterventio elvét s hagyjuk öt ott.

Mylordok és gentlemanek.
Ad vocem noninterventio. Ezt minekünk szi

gorúan fel kell tartanunk mind szárazon, mind 
tengeren, a hol más ember fóldéröl és vizéről

Zongoramester : No, kedves kisasszony, az oc- 
i íana-kat már jó l begyakoroltuk, tehát most átme

gyünk a nonák-hoz.
Kisasszony. Mit csináljak ott? — nem akarok 

én apácza lenni!

van szó; hanem ha valaki Malta szigetén akar 
valami expeditiócskát készíteni, az szálljon az 
én kocsmámba, ott igen jó bort mérnek.

Mert, mylordok és gentlemanek; nincs ir- 
tóztatóbb dolog a háborúnál és nincs nagyobb 
gyönyörűség a békességnél, mint ezt tisztelt 
barátom Elihu Burrit oly bőven kifejté; külö
nösen kárhoztatandók azok a barbárok, kik 
késsel és handzsárral mészárolják le egymást; 
mert hogy ha a civilizatio áldásait ismerhet
nék, ha olvashatnák a Timest, látnák a hirdet
mények között, hogy van Eaton Hallban egy 
puskagyár, az az én gyáram, a hol a legpom
pásabb vont csövű puskákat lehet kapni, a 
mikkel nyolczszáz lépésnyiről lelövöldözhetik 
egymást.

Mylordok és gentlemanek.
Még a szegény chinaiakról akarok beszélni. 

Tudjuk minő lelki sötétségben sinlödik e po
gány nemzet. A főrend Buddhavallást követ, a 
köznép pedig bálványokat imád; s minthogy a 
Buddhapapok keményen tiltják Chinában bennt 
bálvány-képeket készíteni, annálfogva Tibet- 
ben egész gyárak vannak, melyek hasonló fa- 
brikátumokkal foglalkoznak, s azokat a ha
táron átcsempészve, eladják drága pénzért. 
Uraim. Nekünk kötelességünk e botránynak 
véget vetni. Miután nekünk is vannak már 
Chinában telepeink, hogy a tibeti bálványfara
gókat istentelen mesterségüktől elszoktassuk, 
készíttessünk mi magunk hasonló bálványká- 
kat, s áruljuk olcsóbban. Ajánlhatom e tekin
tetben Do-wningstreetben levő galanterie keres
kedésemet.

Mylordok és gentlemanek.
Ezúttal nincs több hirdetni valóm.

K —s. M —n.

1. Vendég. No, ne menj barátom, hisz azt Ígér
ted nekem, hogy addig el nem hagyjuk a kvaterkázást, 
mig csak valamelyikünk az asztal alatt nem fekszik-

2. Vendég. Jaj, hát akkor mindjárt oda fekszem-
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O R S Z Á G O S M U L A T S Á G !

(Mely támad egy bécsi postainvatalnoknak 
azon tréfás intézkedéséből, miszerint 14 év 
alatt 51 ezer darab levelet félredugott, liogy a 
pénzt kiszedje belőlük; s ha már most ez idén 
apnlisben ezeket mind egyszerre czimeik sze- 
l lnt kézhez jutattják.)

1. Párisi diplomata írja titkos Írással bécsi
diplomatának.

; »Mint biztos hirt tudatom önnel, miszerint 
apoleon Montijo Eugénia grófnét feleségül 

t°gja venni. Még ezt rajtam kivül senki sem 
tudja.44

2. Újvidéki kereskedő linczi szállítmányo
dnak.
i »Az idén már nem kiildhetek fel több ga- 

enat, mert a Duna tegnap befagyott, s a jég 
Mohácsig áll.44

3. Pesti könyvárus bécsi kiadónak.
.. ^Küldjön nekem az idén novemberi vásárra 
°tszáz darab 853-ra való kalendáriumot.44

4- Pécsi lapszerkesztőnek pesti levelezője.
. ^Itteni körökben rendkivül sajnálják Geh- 

llnger ő excellentiája eltávozását.44
5- Pesti bankár bécsi
)>Miután a bank megkezdte az ezüst fizeté- 

e ’ et, fogadhatunk-e el régi húszasokat fél 
l ’ ocent ráfizetéssel? A  parasztok nagyon os
z o l n a k  velük!44
.. 6* Három évvel ezelőtt meghalt nagybátya,
07'őkségét régen el is költött unokaöcscséhez.

»Kedves öcsém. Tudatom veled, hogy na* 
?^°n jó egészségben vagyok, csak a térdeim 
ajnak időváltozáskor. Ha több pénz kell, csak

lrJ; majd küldök.44
'l- Galaczi tudósító bécsi szerkesztőhöz. 
^Ausztria kijelentette, hogyha Omér basa

a montenegrói határt átlépi, azt casus bellinek 
fogja tekinteni.44

8. Temesmegyeiföldesur bécsi kereskedőhöz.
„Az aratást bevégeztük, ha kell a búza od-

adom b á l om  forintért, de azon alul ugyan 
nem!44

9. Hegyalljai ur Bécsben hivataloskodó 
fiához.

„Várunk szüretre, írd meg, hányadikán 
jösz ?“

10. Bécsi polytechnicus mező-túri szüléinek.
„Kívánok pedig boldog karácsonyi ün

nepléseket.44
11. Nyolcz év előtt férhez ment s azóta négy 

magzattal megáldott delnőhöz, azelőtti imádója.
„Kisasszony! A sors kegye által azon ked

vező helyzetbe jutottam, hogy kegyednek fel
ajánlhatom szivemet és kezemet. Válaszát 
epedve várom.44

12. Asszonyság, tulajdon férjéhez, 
azóta el is vált, de kivel a levél költekor még 
jegyben járt.

„Szeretett Adolfom! Mikor fog ütni az a 
boldog óra, melyben egymásé lehetünk.44

13. Édes apa kis diák ki azóta ka
tonává lett, háborúban is volt.

„Edesm fia mindenek felett azt parancsolom, 
hogy kerülj mindenféle verekedést, a hol látod 
hogy baj van, okos légy, kerüld ki.

14. TallérossyZebulonnak az ő János 
barátja.

Kedves barátom! Szilárd oppositionalis el
veim rendületlen követése miatt a Pesti Napló 
szerkesztésétől elmozdítottak; de ezentúl a 
Magyar Sajtót fogom szerkeszteni, mely meg
mutatom, hogy még a Naplónál is liberáli
sabb lesz.44

^  -  Zamoysky botoztatásauak ügye. — Ennek 
;r-^ v,zsgálásábóÍ az lett volna az eredmény — úgy 
k irí1 Vars,)* hivatalos lap — hogy ő (Zamoysky) 
toéw entetíe> miszerint ujjal sem illettetett! Tehát 
Vertn1111̂  tiszteletben sem részesült, hogy uj bottal 

eh volna, hanem kopott bottal illeték.

=  Hogy lehet leghamarabb teke-akácz fasort 
teremteni a Duna-soron végig? — Csak karókat 
kell oda leverni a fák helyére, — a tekét majd át- 
küldik reájok.
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V a r s ó i  j e l e n e t .

Kozák. Hohő! megállj. Te sétapálczákkal jársz, van-e rendőri engedélyed sétapálczákat hordani? 
Lengyel. Nincs.
Kozák. Úgy gyere velem. Confiscáljuk a pálczáidat.
Lengyel. Kérem : ezek nem olyan pálczák, a miket én hordok, hanem a mik engem hordanak.

— S.-Nagybánya egykori követének szolgála
tában volt bizonyos Seregi nevű hajdu, kit a követ 
ur egy ízben egy Kakandore nevű levélhordó ezi- 
gány berendelésére küldött. A  hajdu elment a pa
rancsot teljesíteni; másnap reggel midőn a követ 
ablakán kinéz, bámulva látja, hogy udvara egész se
reg kisebb, nagyobb czigánytól van ellepve, „Hát te

mi a gutának hoztad ide ezt a sok naplopót, hisz ne
kem csak egyre van szükségem,“ szólt belépő hajdú
jához! „Igen is tekintetes ur, de megkövetem annak 
az egynek elfelejtettem a nevit, hát fölrendeltem a 
városból valamennyit, tessék kiválasztanhközőlök a 
melyik szükséges**1
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B e l ü l  j ó  haz af i .

Kakas Márton. Ali, nagyságos barátom, hát már te Is felvetted a bugyogót?
Tisztelt hazafi. Igen, mert most ez a divat és mert kényelmes; hanem azért én jó hazafi vagyokL | „ . T lS Z lG I l  11 clZ cin . I g G l l ,

uh hallod barátom, tudja nézze : alul hordom a magyar nadrágot.

tárni ̂ an^ ü(*ny - Tanár ur, tanár ur! verset csillái
dé n ẑze csak, hanem igen sok lába van neki, 

GZ/7Ílem êsz semmit, ugy-e tanár ur ?
Tanár. Nem, ha feje nincs is.

Boo- ^  agg Magánzó, ki vén napjait gazdag 
ffa?0rijJ}ál éldegélte le, ettől néha privát mulatsá- 
ba1̂  ^szegeket szokott felvenni, melyeket azon- 
beA 80^a . vissza nem fizetett. Egy reggelen ismét 
jele^t^í kölcsönt fölvenni. A  sógor jól tudta mit 
8z 11 8z°hatlan látogatás, megelőzte kérelmét e 

yakkal : De rósz [álmom volt az éjszakai azt ál

modtam, hogy pénzt jöttél tőlem kölcsönözni, pedig 
nem volt egy krajczárom se.

— Hisz tán nem kértem oly sokat álmodban?
— Dehogy nem, valami 500 forintot!
— No lásd, valóságban nem vagyok oly sze

rénytelen, mert csak tizcdrészére van szükségem, 
azaz 50 ftra, ugy-e örülsz most, hogy csak álom 
volt! ? |

=  Lakoma alkalmával valaki toast-ját ekkép 
kezdé : Uraim! igen távol vagyok attól valamit 1 
mondani akarni . . .
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S z ó j á t é k o k .

A kasseli nép igen együgyü, 
Ina azt sem tudja, hogy épen há
zukban legerősebbek ama csigák. 
Inkább utjokat kell állani ha 
kinn vannak s vissza akarnak 
térni.

=  Már a „Nagy“ (nevezetű) bankóhamisitó pár
ját ,,Kis“ -t is elfogták! — furcsa, hogy az egyik kis 
a másik meg nagy; pedig mindakettő nagy — mes
ter; még furcsább azonban az, hogy a kisebbik na
gyobb mint a nagy, mert azt (Nagyot) nem bírták 
oly hamar nyakon csípni mint Kist.

=  Sz . . gróf igen sokat tartott a ruhára s a ki 
valamely kegy kinyerése végett hozzá járult, ha a 
legnagyobb érdemeken kivül szép ruhában nem je 
lent meg előtte, bizonyos lehetett, hogy törekvése 
sikeretlen marad. Egyszer egy élezés ember hiva talért 
járult hozzája — csinos Öltözékben, mivel a gr. gyön
géjét ismerte — s belépvén szobájába azt mondá:

Bátor vagyok Excellenciádnak ezennel két 
egyént bemutatni.

Hát hol vannak, mond a gróf.
Azaz, egy embert, ki ruha nélkül is az, és egy 

ruhát, mely alig képes az embert képviselni. — Tes
sék választani a kettő közül.

Jól van, de nem látom sem az egyiket sem a 
másikat!

Kérem, az én személyemben látható mindakettő; 
az elsővel magamra nézve tökéletesen meg vagyok 
elégedve, hanem a másik Excellencziád igényeihez 
alkalmazkodván egy kis kéréssel bátorkodik előlépni.

Az egyszer az élez győzött.
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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 .

Borkorcsolyák.
Faragta egy szomjas ember. Borozó dalul, a kinek tetszik.

I.

Minden házat nem szeretek,
Azért ineg ne ítéljetek;
De a kocsmát én kedvelem,
Ott magam nagyon jól lelem.

De nem a bor viszen oda,
Se nem hegedű, vagy duda,
Barna asszony szíve szava 
Ez az életnek a java.

Néha meg-megcsókolgatom 
Nagyon fáj hogy nem bírhatom,
Ezért nagy az én panaszom :
Csak ne von’ ő zsidó asszony!

II.

Adós vagyok a csárdába 
Emhánének kocsmájába;
Vele tehát számot vetek,
Ha lesz pénzem megfizetek.

Ha sokra megy a bor ára,
Felteszem pár banknótára;
Akkor még pár csókot kérek 
Úgy távozom, ha rá érek.

De ha a lábam nem bírna,
Vagy a szívem nem bocsátna 
Akkor nem megyek reggelig 
Iszom, míg a pénzből telik.

Hogy ha pedig — részeg lennék 
S a lábamon nem állhatnék. 
Előveszem jó fogásom : 
Csendesdeden haza mászom.

III.
Jaj de üres ez a kocsma 
Tán vendég sem lesz itten ma. 
Megátkozta ezt valaki ?
Hogy ide nem jön be senki.

Nem átkozta biz ezt senki 
De a dolog úgy megyen ki : 
Kihalt a szép nő belőle 
Azért nincs itt bor, csak lőre.

H é ! korcsmáros ha akarod ; 
Hogy ne legyen tenger károd; 
Végy egy szép nőt feleségül 
Úgy a vendég ismét meggyül.

Mert ha nem lesz feleséged 
A  patkány is kitúr téged,
És nem kell hozzá földrázat 
Ide öl, rád dűl a házad. S J.

=  Melyik vadásznak kell űzőbe vett vadával 
legnagyobb kímélettel bánnia ha elejtette ? — A  sze
rencse-vadásznak !

=  No, hogy méltóztatik lenni, kérdezé valaki 
egy öreg urat, kinek piros orra a náthától dagadt 
vala, egészséges ugy-e ?

Dejszen, mond ez komoly arczczal fejét csóválva, 
az orrom nincs a legjobb egészségben.

Szánirejtvény.
(A minőket divatlapjaink közlenek.)

0̂. 19. iq . 1 6 . 9 , 3 , 2 0 . 1 . Oh ez nem földi gyümölcs!

^  Í4. 1 1 . 3 . 1 7 , Í 4 , Mikor rá mutatnak, bölcs.

6* 19. 2 0 . 6 . 1 . 15. 14. 5. 18. 1 . Fából van, mégis ember.

^2. 5. 16. 17. Vízből van, még se tenger.
0* 16. 1 0 . i. 6 . 9 . 16. 1 0 . 1 . Hol nem fehér, fekete.
1 * —- 2 2 . Kis fiam, ez tanuld te.

Megfejtése a számrejt- 
vénynek.

iKukuricza (minthogy ő „tengeri.*4) 

Jóleső (t. i. bölcs ö.)

^Fűzfapoéta.

JVers.
Ilrkafirka.
Az egész : A  b c d  e f g h i k l m n o  
p r s t u z j  v.
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Ama bizonyos csizmadia és fele* jpj 
séjŝ e kérdései és feleletei.

------- (Hát a jámbor gutaiak miért zendülének
fel?) Biz ők nagyon lelkűkre találták venni, mit a 
a pápa világi hatalmának megszüntetéséről hallani, 
s hogy ők se maradjanak hátra, azon kezdték, hogy 
a prímás világi hatalmának mondtak fel, annexálván 
az ő kaszálóit és nádasait s elfoglalván a primátialis 
kocsmák márkáit és umbriáit. (Jaj, ezt ki ne írja 
kend az újságba, mert ha megtudja Napóleon, még 
ide küldi Goyon tábornokot Guta örök városába s 
ki nem tudjuk böjtölni többet!)

— — Angliában most egy olyan nagy erejű 
ágyút csináltak, hogy a mi golyót kilőnek belőle, 
soha sem esik le. (Mire akarják azt használni?) Hát 
hogy ha még egyszer közel jön az Üstökös csillag, 
lelövik vele az égről. Ha pedig hosszában lőnek 
vele, a golyóbis körüljárja a földet, a mit útjában 
talál, azt kilikasztja, s visszajön oda, a hol kilőtték, 
s megint tölteni lehet vele. (De hát ha az amerikaiak 
meg olyan vashajót készítenek gumilásztikumból, a 
mit még ez a golyóbis se visz keresztül s azzal támad
ják meg az anglust.) Hát akkor egy ilyen golyóbis 
neki feszül annak a hajó oldalának s kidobja az 
amerikai partra.

------- (Hallja kend, a múlt számban egy olyan
vers volt, a mi már egyszer az Üstökösben megje
lent.) Bölcsen tudom, hanem annak a helyén meg 
egy olyan vers volt, a mi egyszer sem jelent meg az 
Üstökösben. (Tehát ez annak a helyén van, a mi 
nincs ott.)

------- Most legújabb divat, hogy az ugyneve-
I zett vizitkártya fotográfiákra az úri gavallérok 

lóháton vetetik le magokat. A  minap a princzipális 
egy ilyennek jutott birtokába, midőn annak eleven

Felelősszerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet.

I_____________________________________________

képmásával összejött, azt kérdé tőle : hogy tudtál 
hozzám feljönni a lépcsőkön lóháton?

-------Angliában az óriás kígyó kiköltésre szánt
tojásai megzápultak. (De hát miért is szereti az 
ánglus a kártékony állatokat úgy szaporítani?)

------- Most lehetne Európát jól lefotografi-
rozni? (Miért?) Még csak egy Napóleon se mozdúl!

— — Ugyan megy le Napóleonnak az értéke. 
(Hogy tudja kend?) Mindé nap vizsgálom az újság
ban. Egy hónap előtt még igy írták : Napóleon =  
10 ft. 95 kr. most pedig már csak 10 ft. 25 kr.

— — Egy muszkaországi hirlap-szerkesztőt 
csendháboritási perbe fogtak azért, mert egy czikk- 
ben felkiáltó jelt mert használni.

-------Pompéry János kolléga urunk júliustól
kezdve elhagyja Magyarországot, s saját Országába 
költözik.

------- (Mi az az „erkölcsi támogatás", a miről
az angolok oly nagyokat beszélnek?) Hát erkölcsi 
támogatás az, mikor az „ingyenjegyes" publikum 
tapsol is, brávoz is, koszorút is hajigái a szinész ju
talomjátékára, de „entréet nem fizet." — Ezt híják 
erkölcsi támogatásnak.

-------Budán az adókérdésben nevezetes conces-
sió jött létre! (Mi az frissen.) Hát az adóintő czédu- 
lákat most már piros betűkkel nyomják.

------- Egy gazdag angol azt testálta, hogy ha a
fiai bajuszt fognak viselni, örökségükből kizárassa
nak. (Oh de becsületes német ez az angol.)

=  Az európai diplomatáknak sok fejők lehet 
mert minduntalan elveszítik; pedig ez onnan van, 
hogy az ész valamennyiben eloszlik s csak egy fővel 
gondolkoznak egyszerre.

=  Szőnyegre került egy kis esti játékkörben a 
chinaiak jelleme s a többek közt azt állitá valaki, 
hogy szenvedelmök a játékban minden emberi fogal
mat túlhalad, t. i. hogy miután utolsó filléröket el
játszották még koránsem hagynak fel a játékkal, 
mert aztán orra, füle, ujja — vagy egyéb könnyen 
nélkülözhető testrészére kerül a sor, melyet ha el
veszít, minden habozás nélkül lemetszenek. Igen, 
mond egy másik, tudok egy esetet, hogy egy oly chi- 
nai, miután orrát, füleit, ujjait, kezét, lábát elját
szotta volna, utoljára fejébe játszott s ezt is elveszít
vén^ legnagyobb chinai hidegvérüséggel lekanyaritá 
nyakáról s a nyertesnek átnyujtá e szavakkal: „Tes
sék : itt az utolsó tételem, többé nem játszom."

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ik szám. -


