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Humoristioo-toelletristious Hetilap.

B Ü R G Ö Z D I  BÁCSI  C S Í N T E V É S E I .
(Folytatás.)

Egyszer az olasz táborozás alatt Anconában 
állomásoztunk egy ideig, a sereg nem fért el a 
kaszárnyákban, ki hova tért, a vendéglőkben s 
magányházaknál foglalt helyet. A vendéglőben 
lakó tisztek panaszkodtak, hogy van köztük egy 
olasz, a ki egész éjjel énekel és fistulázik, senki 
sem alhatik tőle.

— Ha csak ez a baj, bízzátok rám, megszök
tetem én innen.

Éjjelre tehát beköltöztem egyik bajtársam
hoz az olaszszal töszomszéd szobába, szépen le
vetkőztem, lefeküdtem, a bajtársamnak pedig 
meghagytam, hogy el ne aludjék, mert majd so
kat fogják nyitogatni az ajtót.

Éjfél után vetődött haza az olasz s a mint 
rendesen szoká, a helyett, hogy lefeküdt volna, 
kinyitott aj tót, ablakot s elkezde valamennyi alvó 
gyönyörködtetésére szebbnél szebb áriákat éne
kelni egymásután tizenötféle operából. Erre én 
csendesen felültem az ágyban s vártam, mikor az 
olasz a legérzékenyebb andantéba kezdett kese
redni, akkor elkezdék gyalulni és fűrészelni csak

úgy könymélkül. — Oly élethíven tudtam és tu 
dom még most is e hangokat utánozni, minden 
fúrást, faragást, gyalutaszigálást, fürészelést, az 
asztalosmesterséget repraesentáló mindenféle czi- 
kornyát, hogy a ki kívülről hallgatja, megeskü
szik rá, hogy odabenn egy igen szorgalmatos 
asztalosmester dolgőzik valami sietős munkán.

Az olaszt szörnyen confundálta a harmoniátlan 
fürészelés. Elhallgatott. Várta, hogy mikor lesz 
vége? Én pedig csak egyre gyalultam, fűrészel
tem és faragtam iszonyú forgácsokat ideális 
deszkákról. Végre nem állhatta az olasz, bezör
getett :

— Sacramento! mit csinálnak odaát?
Nem kapván feleletet, azt gondolta, hogy itt 

az emberek olyan nagy munkában vannak, hogy 
nem hallják a szót, s azzal fogta a gyertyáját, le
ment a vendéglőshöz, follármázott valamennyi 
kellnert, marqueürt és szobalyányt.

— Istentelenség! istentelenség, istentelen ség!
— Mit jelent ez a háromszoros istentelenség 

signor? kérdé a felriadt vendéglős.

T eljes  szánni példányokkal fo lyvást szo lgá lh atun k .
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— Először istentelenség az, hogy egy hőtel 
garniban meg van engedve, hogy egy asztalos- 
mester műhelyt állitson fel; másodszor istente
lenség az, hogy egy asztalosmesternek meg van 
engedve, hogy még ünnepnapon is dolgoztassa a 
legényeit; harmadszor és utoljára istentelenség 
az, hogy meg van engedve egy asztalosmester
nek, hogy éjfél után egy órakor felkeljen mind a 
hat legényével együtt s fúrjon, faragjon, gyalul
jon és fűrészeljen, mintha soha több nap nem 
lenne.

A kocsmáros nagy szemet szájt tátott e be
szédre, s kérte az olaszt, hogy mutassa meg, me
lyik szobában lakik itt asztalosmester hat legé
nyével?

Az olasz egyenesen hozta a mi szobánkra.
Benyitnak hozzánk. Én fekszem a fal felé for

dulva és horkolok. Baj társam int, hogy lábhe
gyen járjanak, fel ne költsenek.

Szétnéznek gyertyával, látják, hogy itt sehol 
gyalunak, fűrésznek, vagy asztalosmühelynek 
nyoma sincs.

— Signore, ön álmodott. Monda a vendéglős 
az olasznak.

— Santo Diavolo! álmodtam a mennykőt. a 
másik szobában lesz!

S azzal mentek a másik szobában lakókat 
fölverni, azután a harmadikat, sorban valamennyi 
vendéget mind fölzavartak, mindenikkel kinyit
tatták az ajtót, a mi néhol nem ment minden ké
sedelem nélkül. Az asztalosmühelyt nem találták 
sehol, hanem annál több szitkozódó, káromkodó 
félálmos embert, kik ugyancsak emlegették a hó
bortos csendzavaró teremtését, s kergették kifelé 
a szobáikból.

Utóbb is meg kellett neki nyugodni abban, 
hogy asztalosokkal álmodott.

Vissza ment szobájába, de nem énekelt, lefe
küdt mérgesen és sokáig dohogott, mig végre el 
tudott alunni.

A mint én sejteni kezdém a szuszogásból, 
hogy szomszédom alunni készül, rögtön elkezdék 
ismét gyalulni, fűrészelni, fúrni, faragni, mintha 
heten dolgoznának egyszerre nagy sietős munkán.

— Sacramento! ordita dühösen felugorva 
ágyából az olasz s most az egyszer kivont kard
dal rohant át hozzánk. Ajtónkat készakarva 
nyitva hagytuk, hogy bejöhessen.

— Ki fűrészel itt? ordita toporzékolva.
Én úgy tevék, mintha most ébrednék fel 

mély álmomból.
— Mi lelte önt? kérdém a dühösködöt.

Az nem felelt semmit, hanem miután sehol 
sem veheté észre a zajt okozó instrumentumokat, 
szitkozódva visszahúzódott és lefeküdt.

Harmadszor is fölébreszté a fürészconcert.
Már ekkor nem szitkozódott, hanem kérve 

könyörgött, hogy akárki legyen amaz elkárhozott 
lélek, mely öt fürészhangban kisérteni fóljár, 
pusztuljon a mélységes poklokra; mely kivánsága 
be is teljesült, miután egy nagy7 viaszgyertyát 
ígért az elkárhozott lélek üdvösségének.

Korán reggel olhurczolkodott az olasz a ven
déglőből s esküvel bizonyitá, hogy ott ötét egy 
légió elkárhozott lélek kísértette asztaloslegé
nyek képében.

Máskor Triesztben telelve, egy dalmata sza
tócshoz rendeltek szállásra, a kit a comissarius 
azzal ajánlott, hogy vigyázzak rá, mert nagy tol
vaj. Pedig épen nem látszott ki belőle : olyan jó, 
becsületes képe volt, úgy tudta a szemeit égfelé 
forgatni mikor az emberrel beszélt, a két szemét 
rá merte volna bízni akárki.

Csakugyan loptak is engem annál a háznál 
folyvást; vagy egy vagy más elveszett a szobám
ból s valahányszor a gazdát benevolum alá vet
tem, mindig oly szent képet tudott vágni : „én 
nem láttam, én nem nyúlok semmihez, én soha 
egy gombostűt sem vettem el, nekem, ha utánam 
hajigálnák sem kellene a másé“ stb. efélét, hogy 
nem volt bátorságom veszteségemet rajta ke
resni.

Egyszer azonban egy pár kedves emlékbe 
kapott pisztolyom tűnt. el a szobámból, mig ma
gam gyakorlaton voltam.

— De már ez több mint kettő, ennek véarére 
kell járnom.

Vannak a kikötő mellett a magasabb sziklák
ban olyan alacson szűk grották, a mikbe télen át 
a kígyók össze szoktak gyülekezni, ilyenkor a 
halászlegények egy pár scudóért megteszik, hogy 
azokba becsúsznak, s a kígyókat tarisznyára sze
dik ; van itt aztán egy bogarász, a ki azokat meg
veszi, spiritusba rakja, s kiküldözi Németországba 
Naturalien-kabinetek számára,azok megveszik jó 
drágán. Éhez a bogarászhoz mentem el, s meg
rendeltem nála a minden kapható kígyók közt 
legnagyobb és legfertelmesebb speciest; de ele
venen; mert nekem úgy van rá szükségem. Az 
ember nem kérdezte, minek lesz az? azt gondolta 
tán : hogy kigyótánczoltató vagyok.

Már délután birtokomban volt a paradicsomi 
csábitó. Gyönyörű szép spécies volt, két röf hosz- 
szú, kék hátú, zöld hasú, pikkelyes bőrű; holmi
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természetbúvárnak meghasadna érte a szive, ha 
látná.

Előkerestem egy nagy skatulyát, abba bele
zártam ráraktam egy csomó papirost, hogy ne 
mozoghasson, s azzal a skatulyát bekötöztem 
spárgával, a spárgák végeire iszonyú hivatalos 
pecséteket ütöttem, s szép lapidaris betűkkel fel
írtam a skatulya tetejére :
2 0 0 0  azaz kétezer forint bankóczédulában.

A skatulyát aztán ott hagytam az asztalon, 
s vártam rá a dalmatát.

A mint estefelé belátogatott hozzám szobá
mat elrendezni, én egy pillanatra kifordultam a 
szobából, mire visszatértem, a dalmata szemközt 
jö tt rám, s a skatulya nem volt többé az asz
talon.

— Elmegyek, monda, majd máskor jövök, és 
sietett odább.

Kis idő múlva utána szaladtam.
— Ugyan kérem, nem látott az asztalon egy 

i ilyen s ilyen skatulyát? kérdezém kétségbeesett
hangon.

— Hogy miképen láttam volna édes signore? 
Bizony oda sem néztem én. Én nem tudom sig- 
noi*e, engemet tolvajnak tart, vagy mi? nekem az 
orczám kiég, ha signore szobájába jövök, a nagy 
szégyeii miatt. Hiszen ha engem olyannak hisz, 
nem bánom vizitáljon meg itt az egész világ 
előtt, ha talál-e nálam valamit?

Rettenetes nagy veres török süveg volt a fe
jén. Tudtam, hogy abba van téve a skatulya, ha
nem nem bántottam, sőt én kértem tőle engedői
met, s hagytam szobájába menni, a mi épen fö
löttem volt az emeleten, s vártam csendesen, 
hogy mikor kezd el majd segítségért kiabálni ?

Azalatt a furirschitzemnek megmondtam, 
hogy lopózzek utána, s lessen rá a nagy virágbok
rok mögül, mik a folyosót ellepték.

Az ember behítta a feleségét, bezárkózott 
vele, elővette a kalapjából a skatulyát, s szemei 
mégegyszer akkorára nyiltak fel örömében, mi
dőn ismét és ismét elolvasá a ráirt 2000 pftot.

Hirtelen krétát kapott a kezébe s elkezdte az 
ajtón számolni, hogy ha a boltosnál ezt beváltja 
ezüstre s fizet 4 procent ágiót, mennyit veszt 
rajta ?

Elkomorodott, a summa tetemesre ütött ki. 
Letörülte. Nem fogja ezüstre beváltani, valami 
mást kezd vele.

Először nyers selyembe akarta verni, a fele
sége azt vitatta, hogy sokkal jobb lenne kész se
lyem-kelméket vásárolni rajta, legalább ha el

nem kelnének, ő maga is elviselhetné. Ezen aztán 
összevesztek. A szatócs megverte a feleségét, s 
azután hogy kiengesztelje, kénytelen volt neki 
négy öltöző ruhát Ígérni, meg egy pár hímzett 
papucsot. A többiből aztán marhát vesznek, azt 
megint eladják jó drágán s borokat vásálnak 
rajta.

Ebben végre mind a ketten megnyugodtak, 
s hozzá láttak a skatulya felbontásához.

— Ugyan összevissza van kötözve. Látszik, 
hogy féltős jószág van benne. Még sem nyílik, 
még a pecsétek tartják. Hozz egy gyertyát , fel 
kell olvasztani.

A gyertya sütötte a skatulya oldalát, képzel
hetni, hogy a bennszorult élő állat rósz kedvét 
mennyire emelte a sütögetés.

Végre engedett a födél, a skatulya kinyilt a 
házastársak kezei közt, s abban a pillanatban

mint a tüzes istennyila ugrott ki belőle a két rö- 
fös kígyó, sziszegve és nagyokat csapva a far
kával.

— Jaj szent ezek és amazok! segítsetek, or- 
díta a szatócs, székestül együtt hanyatt esve ijed
tében, mig a felesége metsző sikoltással szalad
gált köröskörül a szobában, rázva magán a ru
hát, s minden lépten azt gondolva, hogy rajta a 
kígyó.

Az pedig futott sziszegve sebesen hol ide hol 
amoda, felmászott a falra, megint visszaesett, a 
szatócs feleségestül rá-rátapodott a szaladás köz
ben, s ha ez olyankor aztán feltekergözött a lá
baikra, orditott mind a kettő, mint a kit sütö
getnek.

Végre a kígyó felfutott az ágyra, ott belebujt 
a dunyhákba, a gyilkos lármára összefutott 
szomszédok rátörték az ajtót a házastársakra,kik
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akkor már kékre zöldre ijedve jobbra balra dűl
tek a falnak, s csak annyit tudtak mondani, hogy 

i ott az ágyban a kigyó.
A felhányt dunyhák között csakugyan mégis 

találták a szép állatot, mire az még mélyebben a 
szalmazsákba bujt be; a szatócsra még csak ak
kor következett el az ijedség, a mint látta, 
hogy jóakarói a szalmazsák szétbontásához fog- 

| nak.
— Jaj, ne bántsák — kiáltá odaugorva.—Ne 

bántsák azt a szegény kigyót, hadd legyen ott 
szegény. Hisz az is az Isten állatja. Majd elmegy 
magátul is, ha itt nem akar maradni. S azzal ta- 
szigálta el az ágytól a szomszédokat.

— Ne bolondulj Pietro, monda az egyik. Csak 
nem akarsz tán rajta hálni?

— De én szeretem a kígyókat nagyon, nem

akarom, hogy az én házamnál valami állatot kí
nozzanak.

— Pietro, te bolond vagy. Hisz az elébb or
dítottál, mint a veszett állat, féltedben. De ha 
nem akarod hogy megöljük, hát majd kifordít
juk a pitvarban s menjen a merre akar.

Végtére is Pietro ellenkezései daczára kifor
dították a szalmazsákot a tornáczban. A kigyó 
egész öntudattal iramodott tova az udvarban ta
lált gyepű bozótjai közé.

A szatócs nem bánta volna, ha a többi tár
gyak is utána szaladtak volna, mik a szalmazsák
ból kihullottak.

Mind azon eltűnt ingóságok, órák, melltük és 
pisztolyok, miket tőlem aprónként ellopogatott 
s mik az ideig nyugodalmasan pihentek a szal
mazsák feneken. (Vége következik.)

E m lékkönyvbe.
I.

Jól tudja azt minden bolond,
Hogy nincs párod a világon;
Elmés is vagy, nyájas is vagy,
És szorgalmas télen nyártn;
Csábitón tudsz mosolyogni,
A csárdást is tűzzel járod,
Pedig köztünk mondva : régen 
Túl jársz már a gyermekéven — 
Hanem azért még sincs párod!

II.
Te a barnát szereted, t 
Azért nem tetszem neked;
Én a szőkét szeretem,
Azért tetszel te nekem.

Hogyha volnék barna én,
Akkor neked tetszeném:
Hogyha volnál barna te . . .
De jobb hallgatnom vele!

F.

A. ur. — Kedves asszony ez az X ...né még most is, 
ugy-e bár?

B. ur. — Hiszen el lehetne tűrni, csak az embernek 
a gyomra ne émelyegne tőle olyan nagyon.

A. ur. — Valyon még most is olyan hive a régi 
bárójának?

B. ur. — De iszen megkapta azt minden ember, a 
ki velünk együtt jött a hajón.

V álogato tt k itételek .
Egy híres bűnvádi eset nyilvános tárgyalásakor, 

mint tanúk, egy nagykőrösi kurta rokolyás pesztonka, 
meg egy hórihorgas, tenyerestalpas háziszolga voltak 
beállítva, a kik úgy látszott, hogy igen egy nyomon fe
leltek a kérdésekre.

A vádlott ügyvédje, hogy e körülményre figyel
messé tegye a bírákat, ily válogatott phrasisban tévé ezt 
illető megjegyzését :

„Csordás János nem egyéb, mint Barna Jutkának 
uszályhordozója.

F urcsa  szű cs.

F u rcsa  d iscu rsu s a színházban
egy zajos operai nyitány alatt : comportálva egy közepett ülő 

harmadik által.

A. ur. — Visszaérkezett kegyed Velenczéből?
B. ur. — Igenis, szerencsésen.
A. ur. — Nini: X ...n é  asszonyság is itt van.
B. ur. — Az bizony. Ott ül a férjével együtt.
A. ur. — Megkapta kegyed a tengeri betegséget az 

utón ?
B. ur. — Természetes, hogy megkaptam.

(Most minden trombita elkezd torkaszakadtából szólni.)

Esztergomban lakik egy derék jó kedvű ügyvéd 
Jóczy, és egy becsületes szelíd sziicsmester Dióczy.

Jön egyszer az ügyvédhez egy paraszt, jó napot 
kivan és mond :

— Kigyelmed ugyebár Dióczy uram?
— Igenis, én vagyok Jóczy.
— Hát csináljon kigyelmed nekem egy ilyen uj 

ködment, mint ez a régi.
— Hallja kend, mond neki az ügyvéd, én nem csi

nálok kendnek ködment, újat; hanem ha sokat járogat 
kend hozzám, hát még ez a régi is itt marad.
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S orsá t senk i k i néni kerülheti.
Piróki Miskát frakk, spinát és ci- 

tatóriával se lehetett úgy elrémiteni, 
mint azon szárnyatlan állattal, me
lyet télen nyáron bivalynak hivnak. 

Üstök, orr, és gúnya-féle állapotá
nak lángoló miatt P i
róki Miska, sehogy se jöhetvén ezen 
négylábú madárral rokonszenvi 
atyafiságba, annyira vitték az anti- 
páthiát. hogy egymásnak még csak 
nem is köszöntenek vala.

Történt egyszer, hogy Miska Mi
hály korában ozsonnára invitáltatott, 
és pedig oly vidékre, melyen egy fű
szálra három bivaly esett. Útjában 
másfél mérföldet került, hogy e sö
tét compániát mellőzhesse. Neki ru
gaszkodik egy mocsárnak, melyen át 
egy szál deszkahid vezetett.

,,Na bivaly, bolonddá tettelek 
ugy-e?“ mond Miska Mihály a hid- 
közepén nagy hegyesen kaczagva. A deszkahid nyilásán azonban egy észre nem vett valamiben megbotlik Miska 
Mihály. Ezen valami pedig a mocsárban szoarézó bivalynak az ő szarva volt.

Hjaj! sorsát senki ki nem kerülheti.

T erm észetbúvárok szám ára.
Nem rég egy helybeli kereskedésben 

egy rakláda felnyittatott, s a levett fedél, 
melyben három hüvelyknyi szegek létez
tek, egy ottan lévő pamlagra tétetett úgy, 
hogy a szegek égfelé meredeztek. Néhány 
perez múlva belép egy asszonyság, s a 
nélkül hogy a spanyol lovagra egy felfor- 
ditott rakláda fedél alakjában ügyelne : 
leül a szerencsétlen mint egy Winkelfried 
Arnold a lándzsa-erdőbe. Az ottlévők el
borzadnak, az asszonyság egész nyugalom
mal ül, egy a jelenlévők közöl elkiáltja 
magát, az asszonyság csak csudálkozik, 
hogy mit bőg az ifjú lovag? s elővesz 
egy legyezőt, mindig nyugodtan ott ülve, 
mint egy bársonypamlagon. Mintegy fél
óra múlva feláll s ajánlja magát. Az ülő
hely vizsgáltatik nincsenek e rajta vér
nyomok? vagy tán a szegek elgörbültek? 
semmi nyoma annak, még mindig egyene
sen állanak.

A tudósok törik a fejőket ezen tünemé- —————
nyen, a természetbúvárok kimerítik mago- ~ ■ -'■J —........—
kát, ellenkező gyanitásokkal, s a férfi vi- ^ —  ' -*■— __ _____ j  _ ■»' «
lág álmélkodik s nem tudja megfejteni ezen sértetlenséget, csak az asszonyok nevetnek alattomban s gondolják, 
hogy az „titok“. De mivelhogy az asszonyi titkokba behatni nem szabad, tehát talán örökké megfejt- 
hetlen feladat marad ezen rejtély. Ámbár beszélnek itt s amott tizenkét meg egynéhány szoknyáról s más 
eféléről, de valami bizonyost még eddig nem tudnak. Csudálatos, nagyon csudálatos!!!
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TÖREDELMES VALLOMÁS.
Kakas Mártontól.

Jelentem egész tisztelettel mindenrendü és rendet
len ismerősömnek és nem ismerősömnek, hogy én rám 
semmiféle elvégezni való dolgát ne bízza, mert azt akár 
a kútba dobta volna. Nálamnál jobb titkára nem lehet 
senkinek, mert én minden ember dolgát úgy elfelejtem, 
mintha sohasem hallottam volna.

Annyira még nem vittem ugyan a feledékeny séget, 
mint L. Kálmus barátom, hogy ebédre híjak magam
hoz valakit,mikor Pestről elutazom; de az már megtör
tént rajtam, hogy nyugtatvány helyett azt irtani a ki
adónak, hogy boldog ünnepléseket kívánok.

Egyszer Komáromban járván, megkér egy ismerő
söm szépen, hogy vinnék el egy levelet Pestre egy má
sik ügy társának, a melyben ő megírta rendén, hogy fél
nek az árvíztől, mert ajég  még nem ment el a Dunáról; 
holnap iktatják be a püspököt; a felesége várandós; a 
nagybátyja haldoklik, siessen mentül elébb haza. Per
sze, hogy a levél félesztendeig a zsebemben hevert. Úgy 
cánicula táján véletlenül összetalálkoztam az adressa- 
tussal : „nini! önnek egy levele van a zsebemben, fogja; 
nem lesz nagyon sürgetős, elolvashatja otthon.“ — Kép
zelem, hogy örült ez, mikor elkezdte olvasni, hogy Ko
máromtól még nem ment el ajég.

Annyira tehát már vittem, hogy leveleket nem kül
döznek általam.

Egy időben minden héten kaptam két-három drá- | 
mát, és kifejezhetetlen mennyiségű novellát és verset, 
hogy mondjam meg felőlük a véleményemet. A hová a 
szerző valamelyiket letette; az azon módon ott maradt. 
Ebből azután ilyenforma mulatság következett. A leté- 
teményezők mindennap meglátogattak, hogy elolvas- 
tam-e már müveiket? Engedelmet kérek, még nem. — 
Hát mikor? — Majd péntekre. — Pénteken el szoktam 
szökni hazulról. Balgaság! Szombaton megint megcsíp
tek. Utoljára azt mondtam a sürgetőnek, hogy igen jó 
a munkája, csak vigye el ehez meg amahoz a kiadóhoz, 
szerkesztőhöz; mig egyszer a kiadók és szerkesztők elle
nem röffentek, hogy meglőnek közköltségen, ha nekik 
békét nem hagyok. Némelyik szerző ugyan csóválta egy 
kicsit a fejét, mikor a szomorujátéka helyett egy-egy 
humoreszket kapott tőlem vissza; de úgy egy sem hara
gudott meg rám, mint nagyon tisztelt hazámfia ** La
jos, a ki „Júlia“ novellája helyett „az Apagyilkos czimü 
drámát 5 felvonásban“ nyerte volna cserébe. Pedig iga
zán mondom, ez az utolsó idegen kézirat a fiókomban, 
melynek öt esztendő óta nem akadt gazdája, pedig kí
nálom minden embernek, a ki csak eltévedt kéziratot 
sürget rajtam.

Volt is, van is mindig egy csomó anonym isme
rősöm, a kikkel évek óta megszoktam együtt mulatni, 
a színházban beszélgetni, az utczán egymás hogyléte fe
lől tudakozódni; igen sokkal még 48 óta per tu vagyok 
s most már szörnyen átallom megkérdeni tőle, hogy tu
lajdonképen kinek hiják?egyszer többek között egy igen 
derék orvossal és egy jeles műértő zeneszerzővel ismer
kedtem meg egy társaságban, a kikkel azután igen sok

szor összejöttem. Egyszer valami boldogtalan kiadónak 
az a kétségbeesett gondolatja támadt, hogy lapot szer- 
kesztessen velem. Egy hétig nagy tűzzel vittem a dolgot. 
Annyi munkatársat engagiroztam a laphoz, hogy a má
sik héten utánam következő szerkesztő egy esztendeig 
nem bírta őket agyon verni. Ezalatt történt, hogy két 
jó barátom egyikével találkozva, nagyon szépen felkér
tem őt, hogy tenné meg,irna a lapunkba a nemzeti szín
házi operai előadásokról és hangversenyekről. A tisztelt 
férfiú rám mereszté szemeit s azután bocsánatot kért, 
hogy ő ugyan mindennapos a szinházban, a kedvemért 
meg is tenne egyetmást, de ezt már mégis nem vállal
hatja el. Néhány nap múlva találkozom az én másik jó 
barátommal; valami esztergályos munkához választó
vízre volt szükségem, azt pedig orvosi rendelvény nélkül 
nem adnak; ugyan kérem önt szépen, adjon nekem ren
delvényt egy uncia választóvízre. Az én barátom nagyot 
nevetett rá. Hiszen nem vagyok én orvos! — Hát mi? 
— Zenész. — No akkor hát tudom már, hogy az a má
sik miért nézett rám olyan furcsán, mikor zenebirálato- 
kat kértem tőle!“

Az a rósz szokásom van, hogy mikor valami hosz- 
szabb munkán dolgozom; ha az utczára kimegyek, ott 
is folyvást dolgozom tovább; úgy, hogy mire hazaérek, 
az egy tárczára való holmi kész. Hanem ilyenkor aztán 
az szokott rajtam megtörténni, hogy nem ahoz megyek, 
a kihez indultam, s kénytelen vagyok azt kérdezni tőle: 
nem tudná ön nekem megmondani, miért jöttem én most 
ide? Mikor nyáron künn lakom a zöldben, persze, hogy 
kisebb gondom is nagyobb annál, hogy én ott a papi
rost bámuljam; sokkal különb mulatság annál azt nézni, 
hogyan nő a lóhere, meg a spárga? mikor aztán be kell 
hoznom a tárczaczikkemet a városba, mert a szedő már 
dörömböl az ajtón; akkor még egy betű sincs belőle 
megírva. Azt azután az utón végig lestenographiázom s 
mire haza érek, a czikk kész, csak le kell irni. Útközben 
át kell mennem az alaguton, ott fizetni kell egy krajczárt, 
azután a lánczhidon, ott megint egy krajczárt. A réz- 
marqueot eldugni a zsebbe, mikor elő kell adni, meg 
nem találni sehol s kétségbeesni, hogy már most nem 
mehetek tovább; ez igen sürü véletlen; következik az
után, hogy a fehérhajó alatt kell átmennem útrövidítése 
végett, ott a kapu alatt árul gyermekjátékokat egy öreg 
asszony, ez az öreg asszony el nem tudja gondolni, miért 
szokott néha korán reggel egy poros ember krajczárt 
nyomni a markába? Azt gondolom, ott is alagút van.

Az az egy jó van feledékenységemben, hogy ha 
valaki megbánt; azt úgy el tudom felejteni, mintha soha 
sem láttam volna. Máig is van olyan emberem, a kit 
évek óta kerülök s úgy rémlik előttem, hogy nagyon ha
ragszom rá de már nem tudom, hogy miért?

Hanem a kit egyszer azután megszeretek, azt nem 
felejtem el.

T alio .
Disznókat?hizlalt, úgy lett úr Ösfy : — hízik most 
Ö maga is; — ki miben vétkeze, — abba’ lakói.
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A juhokra nagy figyelem forditás mellett, M. hely
ségben az idei zord, kemény télen a farkasok ellen ezek 
csak kutyahussal láthatták el magukat, s igen sok jó
szágőrt ragadoztak el.

Hajtóvadászat tartatott; Bokri egyet 
agyonlőtt, s aztán levágván egy su- 
dart, derekasan husángolta a még szu
szogó állatot.

,Te etted meg a kutyámat!
Valahány a hajtok közöl előjött a 

csoda látására, mindenik ütött rá, a hős 
szavait ismételvén.

A farkas haza emeltetett. A vadász- 
mester egy pakulárt szólított elő, 
hogy az állatbőrt hántsa le.

— Mit? hogy tenném azt?
,Igaz! jegyezte meg egy alvadász, 

azt csak nem kívánhatjuk, hogy va
laki osztozó-testvérét megnyúzza.

(M. faluban sok pakulár van, s mind
annyi lopja a juhokat, s midőn szám
adásra vonatik valamelyik : a farkas 
megette! — válaszol. Ivét három társ 
pedig bizonyít rá.)

E g y  fark as m ortigraphiája.
_ I Bokri egész estig azzal ábrándozott, hogy ő a far

kaslövésért nyerendő egy „arany“ jutalommal mit fog 
tenni. Végre feltalálta magát.

— Majd kifuratoru, s a kis Rózsika gyöngysora 
közé fűzöm, hogy a meddig él, emlékezzék atyja hős
tettére.—Ezen elmélkedést egy hosszú, s azt más, és ezt 
3-ik, 10-ik pohár bor nyomtatta le.

Kün az udvaron, s a kertben, a hulla szagára ösz- 
szegyült ebek szörnyen ordítoztak.

— Uram! farkas jár az udvaron.
Bokri kissé nehéz fővel kirohan, s a setétben leg-

szűrkébb és nagyobb juhász komondort főbe lőtte.
— Bravó! itt van a másik arany!
— De csak az elsőt el ne vigye a hónapi becsű, 

uram — válaszolt az éji zsákmányhoz rohanó béres, 
— hisz ez a K. komondora, mely leghíresebb nyáj-őr a 
kerületben. Megért volna testvérek közt egy juhos gaz
dánál 50 pftot.

Hány polgára enyészik el a hazának, s nem tud 
annyit felölök mondani a rege, mint erről a farkasról 
szól az adoma. M .... i.

Gonosz szám adás.
A régi időkben, mikor még egy húszasban ötven 

krajczár volt, Balás úr, mint nőtlen agglegény, otthon 
szokott főzetni; lévén egy vén gazdasszonya, a ki úgy 
csalta, a hogy neki tetszett. Ennek mindennapra adott 
egv húszast a konyhára, abból ki kellett kerülni minden 
költségnek. Este azután pontosan megkívánta az öreg 
ur a számadást, mit Jutka asszony nagy dérrel-dúrral 
és nehezteléssel rendesen föl is diktált, ő maga írni, ol
vasni nem tudván; mikor aztán az öreg ur összeadta a 
számokat, kevesebb sohasem volt a summa egy húszas
nál, de többnyire túl ment azon még 5—6 krajczárral. 
Jutka asszony mindig be tudott számolni egy huszas pi- 
aczi pénzből Ötvenhat krajczár kiadást.

Ez is h ivatás.

Nagy diák korunkban, mikor már kezdtünk kifelé 
fordulni az iskolából, egyszer azon tanakodtunk, hogy 
kiből mi akar lenni?

Egyikünk orvosi, másik lelkészi, a legtöbb ügyvédi 
pályára szánta magát : volt közöttünk egy hosszú hajú, 
hosszú lábú fiú, apja jó módú kereskedő, emeletes háza 
is van; a fiú mindig a padot faragta, s nyáron mindig a 
hátulsó padban aludt leczke alatt. Hát te mi akarsz 
lenni.

— Én? — felele a pajtás egész öntudatos meg
nyugvással : tengeri rabló.
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H írlapi kacsák .
— Egy gazdag kereskedő birtokain több halastó van, 

nem rég egy újságban azt olvasta, hogy valaki oly 
szerencsés volt egy port feltalálni, mely ha bármi tóba 
behintetik, ottan a halak tenyészni fognak oly nagy me- 
nyiségben, mint a tótvidéken a burgonya. A por csak 
két körmöczi aranyba kerül s a pornak feltalálója kész 
ezen summát visszaadni, ha a pornak a fent említett ha
tása nem lenne. A kereskedő nagy kedvelője a halak
nak rögtön elküldi a két aranyat, s a porból egy adagot 
kér. Egynéhány nappal későbben visszakapta pénzét 
következő sorok kíséretében : „Nagyon sajnálom, hogy 
uraságodnak az ígért porral nem szolgálhatok. Az egész 
dolog csak tréfa, tuúnillik én nehány barátommal fo
gadtam, hogy a legbolondabb dolgot ki lehet nyomtatni 
s találkoznak oly bolondok, kik el fogják hinni. Urasá- 
god már a huszonhetedik.“

K ölcsön ös m egism erkedés.
Azokban a régi jó időkben X. septemvirnek olda

lán esküdött föl joggyakorlatra az ifjú E — y. E két 
egyén közül az első, tudnillik a septemvir, nyers paran
csoló modorárul — az utóbbi a juratus pedig elmés öt
leteiről, sajátságairól volt országszerte ismeretes.

Előadván pedig a septemvir uj juratusának köte
lességei rendét — a többek után igy szóla hozzá:

— Aztán amice jól megjegyezze magának, ha én az 
asztalnál igy teszek (fejével inte), az annyit tesz, hogy 
keljen fel és váltson tányért!

— Értem méltóságos uram, felelt E —y, de engedje 
meg, hogy én is megismertessem szokásaimmal, mert 
mikor én meg igy teszek (fejét tagadólag rázza), az 
annyit jelent, hogy teremtugysegéljen — nem váltok én!

S zegén y m agyar kritik u sok  v ig a sz ta 
lására.

Épen most történt egy new-yorki színháznál, hogy 
az igazgató, bizonyos Ulman úr (magyar ember!) meg
haragudott egy lapra s elvette a szerkesztőtől a sza
badjegyet. Tout comme, chez nous : mondjátok erre. 
Várjatok csak, most jön még a java. Másnap az illető 
lap szini-referense megy Ulman ur szinházába, jegyet 
vált rendén a pénztárnál, s indul a parterrere szépen. Alig 
teszi be a lábát, megragadják a gallérját : „ki vagy, mi 
vagy? kritikus vagy? álló, dobd ki!“ A jámbor mond
hatta aztán, hogy ő így fizetett, úgy fizetett, biz azt ki
lökték jegyestül együtt. Harmadnap mr. Porter a szer
kesztő maga ment el a szinházba megsértett bírálójával, 
s ezúttal páholyt váltott, abba ültek be. Hát a mint 
meglátja miszter Ulman, hogy ott ülnek : „csipd meg, 
fogd meg!“ egyszerre nyakon fogják parancsára szer
kesztőt is, kritikust is, s úgy kivitték a páholybul, hogy 
a lábuk sem érte a földet.— Jó azt tudni, hogy mi min
den nem történhetik mé<x meg az emberrel!O O

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Majryar-utcza 21. szám.

Uj opera.
(Legközelebb előfog adatni a pesti operaszínházban és 

azután változatosan ismét előadatni:)

E D O A E D O  E CONEGONDA.
Opera séria in cinque acti,

Scritto dél maestro Luinpazio de Vagabondo.

S z e m é l y e k :
Edoardo : marchiro di grando Billiardo.
Conegonda : contessa di Sparherd.

Az 1-ső előadás elmarad, mert Edoardo elreked.
A 2-ik előadás elmarad, mert Conegonda reked el.
A 3-ik előadás elmarad, mert mind a ketten elre

kednek.
A 4-ik előadás elmarad, mert Edoardo szabadság

gal elutazik.
Az 5-ik előadás elmarad, mert Conegonda utazik el.
A 6-ik előadás elmarad, mert mind a ketten elu

taznak.
A 7-ik előadás elmarad, mert Edoardo még nincs 

készen a partitúrára.
A 8-ik előadás elmarad, mert Conegonda nincs ké

szen a partitúrára.
A 9-ik előadás elmarad, mert egyik sincs készen 

a partitúrára.
A 10-ik előadás elmarad, mert Edoardo már készen 

van a partitúrára, de Conegonda elreked.
A 11-ik előadás elmarad, mert Conegonda már ki

rekedt, de Edoardo elutazik.
A 12-ik előadás elmarad, mert Edoardo haza jön, 

de Conegonda megy el.
(Folytassa, a kinek tetszik, még tizenkétféle variatio 

van hátra.)

R  é b u s z.

A hetedik számbeli rébusz megfejtése :
„Nincsen a borban az igazság!“ 

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten
(Egyetem-utcza 4. sz.)


