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Humoristico-belletristicus Hetilap.

A  ív É  T M A K K O  V.

A Markov család a múlt század vége felé 
szármázott le Oroszországból Magyarhonba. Mar
kov Demeter, e néven harmadik, már a magyar 
földesurak számát szaporitá, s oroszul beszélni 
nem tudott.

Harmadik Markov Demeter nevezetes ember 
volt a maga idejében; először azért, hogy akár
miféle lovat agyon tudott egy nap alatt nyar
galni, másodszor azért, hogy akármiféle poharat 
lélekzetvétel nélkül egy hajtókára ki tudott üríte
ni, azután azt megrágni és lenyelni, harmadszor 
azért, hogy akármennyi jövedelme volt, ö min
dig kétannyit el tudott költeni, és végtére azért, 
hogy akármiféle asszonyi állat megtetszett neki, 

| azt ö meg birta hóditani, ha másképen nem, fele- 
j ségül vevés által, s azt egy esztendő alatt ponto

san ki tudta üldözni a világból.
Mikor a negyvennyolczadik esztendejét tölté, 

épen akkor temette el a harmadik feleségét. Jó, 
i áldott asszony volt, azt mondják; soha sem pa- 
1 naszkodott; csak úgy meghalt szép engedel

mesen.

Első nejétől maradt egy fia, Markov Deme- I 
tér IV. Ez lehetett azon idő tájon huszonnégy 
esztendős. IV-ik Demeter nem sokban hasonlított 
az apjához, egészen félreesett annak virtusaitól. 
Csendes, takarékos iiju volt, szeretett olvasgatni, 
festett és muzsikált; roszul lett a bortól, és az 
erős dohánytól, s elpirult, ha valami asszonyféle 1 
nagyon a szeme közé talált nézni. III. Demeter 
haragudott is fiára e korcs tulajdonokért s nem 
is nevezte öt más néven, m int,.ez a cretin.“Azon
ban még is egyetlen fia volt, hát csak nem tagad
hatta ki.

A fiún nem fogott semmi jó példa; hiába 
vitte III. Demeter medvevadászatra, az ifjú ott 
is tájképeket rajzolt; hiába adott kezébe pénzt, 
hogy költse el, a fiú képeket, meg könyvtárt vá
sárolt rajta; hiába vitte zajos orgiáiba, mert ott 
meg épen elaludt.

Egyszer azonban III. Markov Demetert azzal 
a váratlan hirrel lepi meg a fia, hogy ö házasodni 
akar.

Van a szomszéd megyében egy szép fiatal !

T eljes szám a példányokkal fo lyvást szo lgá lh atun k .
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leányka, valami kisebb földesúr hat leánya közül 
a legszebbik; IV. Demeter azzal ismerkedett 
meg egy ménesi szüret alkalmával s azóta sokat 
ábrándoztak együtt a holdvilágnál, s beszéltek 
csillagokról és virágokról, a hogy tisztességes 
emberek szokták, mikor szerelmesek.

Biz azt a kis lyánt Angelicának hitták.
Az ifjabb Markov Demeter tehát arra az 

egyre kérte az idősb Demetert, hogy ha nem 
restellené a fáradságot, rándulna át a szom
szédba, s kérné meg azt a kis lyánt fia számára 
feleségül.

— Szivesen, Demeter, szivesen. Aztán szép-e?
— Mint egy angyal.
— No mert ez az első. És nagyon szerelmes 

beléd?
— Már évek óta.
— No ez a második. És fiatal?
— Nem több tizennyolcz évesnél.
— Ez a legszebb idő. No ne félj semmit; el

hozom őt bizonyosan, annyiba vedd, mintha már 
itt volna.

III. Markov Demeter azzal befogatott a hin
tájába öt arab szürkét, s vágtatott át a szom
szédba. Odáig mind az öt szürke megsántult.

III. Demeter meglátva Angelica kisasszonyt, 
meggyőződött felőle, hogy csakugyan a legszebb 
hölgyet látja maga előtt, a kivel valaha ta
lálkozott; beszédbe ereszkedvén vele a felöl is 
bizonyossá lett, hogy Angelica kisasszony De
meter fiát valóban régóta és igen gyöngéden 
szereti. No ez fiatal sziveknél nagyon termé
szetes.

És miután mindezekről meggyőződött, akkor 
megkérte Angelica kisasszonyt feleségül — nem
IV. Demeternek, a fiának; hanem III. Demeter
nek, magának.

Angelica kisasszony fiatal 18 éves lyánka 
volt, ilyenkor még a s z í v  uralkodik az ész felett, 
titkos sympathiák, magyarázhatlan magneticus 
erők működnek a lélekben. Ezek a magneticus 
erők és költői rokonszenvek azt mondák Ange
lica kisasszonynak: hogy öt lovon járni szebb do
log, mint kettőn, ezüst tányérról enni nagyobb 
boldogság, mint fayenceról; már pedig IV. De
meter még csak anyai birtokáról rendelkezhet
vén, e tekintetben nem versenyezhetett III. De
meterrel, az apjával, ki reáliter birta azokat a 
szép tájékokat, a miket fia csak olajfestésben tar
to tt szobája falain; s biz a szép menyasszony az 
apának adta kezét a fiú helyett.

III. Demeter tehát csakugyan megtartá sza

vát, elhozá a szép hölgyet, a kit fia megkéretett, 
csakhogy nagyon meglephette, a midőn tudtái*a 
adá, hogy nem feleségének, hanem mostoha any
jának.

IV. Demeter e tréfa után nem maradhatott 
Magyarországban többé, a hol az egész világ ö 
róla beszélt; hanem kiment Oroszországba, ap
jának valami podoliai régi várába s onnan az
után nem is jö tt vissza többet.

Beszéltek felőle idehaza vadnál vadabb mesé
ket, miken III. Demeter úr víg tivornyáin jól el
nevetgéltek a czimborák; hogy IV. Demeter ott 
ül naphosszant egy szögletszobában és azt nézi, 
mint szőnek be a pókok egy falra akasztott arcz- 
képet? Már évek óta mindig szőnek rajta, de biz 
az arczkép még most is keresztül látszik a pók- 
szőnyegen, pedig Demeter azt fogadta, hogy ad
dig ki nem jön a szobából, a inig annak egy 
szeme kilátszik. Mások meg azt beszélték, hogy 
méregkeveréssel tölti az időt; bolondnál liolon- 
dabb mérgeket összefűz s gyilkolja rakásra a 
próbatétül áldozatnak esett kutyákat, macskákat; 
de sem maga be nem meri venni, sem másnak be 
nem meri adni. Olyan is volt, a ki azt hiresztelte, 
hogy kalugyernek állt be s lattal méri ki magá
nak azt a száraz gyökeret is, a mit naponkint 
eszik; hanem hát ez persze mind csak mende
monda lehetett, mert hiszen a hírmondók közül 
egy sem já rt Oroszországban, hogy tudhatta 
volna, mit csinál ott az ifjabb Demeter?

A minthogy nem sokára meg is czáfolá e me
séket IV. Demeternek egy levele, a mit apjához 
írt onnan Podoliából, s a miből kisült, hogy biz 
ő egészen más életet folytat, mint a milyet rá
fognak.

Mellékesen meg kell említenem, hogy a szép 
Angelica csakugyan egy esztendő alatt meghalt, 
ha jól tudom, egy olyanforma kis tréfa következ
tében, hogy egy tánczvigalom alkalmával III. De
meter részeg fővel puskát fogott rá, a miért egy 
fiatal katonatiszttel nagyon élénken beszélgetett, 
s a szép delnő rémültében elfutott s a hogy 
táncznak volt öltözve, fedetlen vállal, atlacz czi- 
pökben akart télviz idején a szomszéd faluba me
nekülni ; szemközt jövő parasztok vették fel egy 
szánra félig megdermedve : ebbe aztán belehalt. 
No de czélt ért; mert ha az ifjú Demeterhez 
ment volna nőül, meglehet hogy sokáig élt volna, 
de nem feküdt volna olyan bársonynyal bevont 
aranyszeges koporsóban, nem vitte volna ki olyan 
nyolcz fekete ló a sírboltba, s nem lett volna 
olyan szép fehér márványkö emléke.
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Az ifjú Harkov leveléből meglehetett tudni,
' hogy biz ö nem lett sem kalugyer, sem méreg

ke verő, sőt inkább sokat javult a természete, 
mert nemcsak elfelejté régi Angelicáját, hanem 
ismét házasodni készül.

T íz esztendővel később volt az idő ; az idősb 
j Harkov számított ötvennyolczat, az ifjabb har- 

mincznégyet. Ez a tiz év jogot adott az ifjabb 
Harkovnak apjához ilyenforma stylusban beszél
hetni:

„Édes apám, én megint házasodni készülök, 
megint a legszebb leányt szemeltem ki magam
nak feleségül, a kit Podoliában találni-lehet s 
megint tégedet hívlak meg násznagyomnak. Ez
úttal nem félek, hogy arámat kezemről elüsd, 
mert tiz év alatt a mennyire előre mentem én, 
annyira hátrafelé mentél te a férfiúi szeretetre- 
méltóságban. Akkor én gyerek voltam, te pedig 
férfi, most én vagyok a férfi, te a gyerek. Azon
kívül is menyasszonyom rendületlen szerelme 
biztosit. Ha tehát boldogságomat látni óhajtod, 
jöjj fel; a menyegzővel megvárunk.“

Ezek a szavak egészen lángba hozták az öreg 
Harkovot; sértett hiúság, bizarr vágy, gavalléros 
negéd egyszerre támadt fel benne : „milyen az a 
lány, a kit urad elvesz?“ kérdé a levelethozó 

i  szolgától, (mert IV. Demeter saját cselédjét fá
rasztotta azzal idáig.)

— Gyönyörű személy, nagyságos goszpodu.
— Fiatal-e?
— Gyermek még, nagyságos goszpodu.
— Szeretik-e egymást ?
— Hint két galamb, nagyságos goszpodu.
— No hát eredj vissza, s mond meg uradnak, 

hogy ott leszek lakodalmán.
Harkov Demeter Ill-ik nem is késett, fo

gatokat küldött előre egész Lembergig; s neki 
indult az útnak. Lembergben, a mint megérke
zett, a v é le tle n  ismét eléje hozta fiának posta
legényét.

— Hát te mit keressz itt Dimitru?
A cseléd tétovázott, a képe mutatta, hogy 

szeretne hazudni, hanem egy marék aranyért 
csak kimondta a kívánt igazságot, hogy biz az ö 
ura nagyon megszeppent arra a hírre, hogy 
n i. Demeter ur nem restel Podoliába felfáradni 

: s két nappal előbbre tette a menyegző napját; 
nem akarja bevárni veszedelmes vetélytársát; 
azért ö most bevásárlani van itten holmi magyar 
borféléket.

III. Demeter rögtön nyerges lovat parancsolt, 
a szekér nem volt neki elég gyors: sietni kellett,

I__________________________________________________

hogy el ne késsék : két paripa kidült alóla, míg 
podoliai öskastélyába megérkezett.

Épen csak hogy jókor jö tt meg : a násznép 
akkor indult a templomba, a mikor ö a várhidon 
végig robogott; a mint lováról leszállt, akkor 
kezdődött volna a szertartás. Hegérkezése ter
mészetesen félbeszakitá azt; az apának és fiúnak 
elébb üdvözleni kellett egymást. Kezet szorítot
tak; a menyasszony azalatt várt az oltár előtt, 
pedig már a szertartásos fátyollal is le volt ta
karva.

in. Demeter büszkén nézte végig fiát; egy 
nyomorék, összeroskadt férfi volt az; sorvasztó 
betegség színével beesett arczán, fénytelen sze
meiből ki lehetett olvasni, hogy hány hónapig él 
még? Mellette ő még most is oly délczeg férfi 
volt.

IV. Demeter esdö tekintettel nézett apjára; 
mire ez elmosolyodott s azután odalépett a lefá
tyolozott arához s ezt súgta fülébe :

— Szép úrnőm, én vagyok Harkov Deme
ter Ill-ik, az pedig ott a fiam; az ö keze reszke- 
teg, az enyim hatalmas, az ö keze üres; az enyim 
kincsekkel teli; hasonlítsd össze s válassz e két 
kéz közül, melyik vezessen az oltár elé?

A menyasszonyt Diodorának híták.
Diodóra kisasszonynak nagyon rövid ideje 

volt a határozgatásra, biz ö IH-ik Demeter kezét 
választá, azzal járult az oltár elé; annak lett ne
jévé, annak esküdött örök hűséget.

III. Demeter arcza ragyogott a diadaltól, mi
dőn a szertartásnak vége volt; szemei keresve 
keresték TV. Demetert. Meg is találták azt egy 
oszlopnak támaszkodva; onnan nézte végig az 
egész ünnepélyt. Nem sirt, nem : mosolygott. Mi
kor vége volt az esketönek,azt súgá apja fülébe:

— Jó mulatságot Harkov Demeter Ill-ik!
Midőn pedig Harkov Demeter Ill-ik meny- \

asszonyának arczárói leemelé a szertartásos fá- j 
tyolt, látott maga előtt egy rút, görbeszáju, fél- 
szemü banyát; a legrutabbat, a minőt Podoliában 
lehetett keresve keresni.

És pedig ettől nem tudott olyan könnyen 
megmenekülni, mint a többiektől : ezt nem hagy
hatta el, nem űzhette el magától, kénytelen volt 
vele élni halála napjáig. Ez nem ijedt meg hara
gos hangjától, jobban tudott káromkodni, mint 
ö; ha ö ivott, Diodora is azt tevé,s ha meg akarta 
verni, megverte az ötét; Demeter arcza mindig 
tele volt tanulságos karmolásokkal, s szakállát 
kénytelen volt vénségére borotválni, ha azt nem 
akarta hogy kitépjék.
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Eddig parádéra hordta szép feleségeit; most 
ez erőszakosan ment vele mindenüvé, s szégyent 
s nevetséget hozott rá a világ előtt; a legdisze- 
sebb uri-társaságokban összeveszett vele ha bort 
ivott; úgy hogy az öreg Markov utoljára nem

A ggodalom .

A múlt kegyetlen télen nem csak hogy befagytak 
a folyók, hanem a mi léket szoktak vágni a jégen viz- 
hordásra, éjszakán át azt is mindig vastag jégkéreg 
vonta be.

— Mit csinál kend; kérdi ijedten az egyik hajós a 
másikat.

— Hat kivágom újra ezt a léket, mert az éjjel 
befagyott.

— Hagyjon kend neki békét, az este beleugrott a 
feleségem, ha kiereszti kend, még visszajön.

F u rcsa  recipe.
Az **i collegiumban az volt a rend, hogy mikor a 

diáknak valami betegsége volt, a miért nem mehetett 
iskolába, a pkysices professor, a ki értett a dologhoz, 
akarta mindig látni az orvosi rendelvényt, hogy tudja 
belőle, mekkora bajban van a diák?

Nem lévén ott több egy orvosnál, nagyon sokat al
kalmatlankodtak rajta a múzsák recipékért, minél fogva 
ő már megrestelte a dolgot s aként cselekvők, hogy ösz- 
szegyiijtött sok mindenféle régi rendelvényt s azokat 
felfűzve egy spárgára, ha jött a diák, egyet lerántott 
belőle s odadta neki, úgy is tudta, hogy nem viszi az ezt 
a patikába.

Egyszer valami híres iskolakerülővel az a fátum 
történt, hogy a doctor orvosi recipe gyanánt egy tintá

mért sehol megjelenni, otthon ült, bezárkózott, 
és ebbe bele is halt. — Ö volt a Markov család 
utolsó ivadéka, mert fia még ö előtte halt meg.

Ilyen csodálatos dolgok is történnek a nap 
alatt.

speciest talált a kezébe nyomni. Fut a diák az Írással a 
tanárhoz s mutogatja neki a gonosz dolgot.

A tanár végig nézi, látja, hogy az tintának való ve- 
gyiték :

— Domine, én ebből a recipéből azt látom, hogy az 
őn baja nem egyéb, mint száraz betegség a kalamá
risban.

A  l o v a g .

i.

Megy a czigány gebéjén, 
Csakúgy repül rajta,
Nem harap, nem rúg e ló, 
Nagyon szelid fajta.

Porzik az ut nyomában, 
Szikrát üt a patkó;
Ki nem tesz rajt futásban 
A legjobb arabló.

Se kengyelvas se nyereg, 
Még is úgy ül rajta, 
Mintha volna legalább 
Nagyidai vajda.

Kérdik tőle : hova megy 
Olyan lóhalálba?
Büszkén k iá lt: „Lóvenni 
Körmendi vásárra!“
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II.

Hosszat fekszik a czigány 
Görhes fakó hátán;
Szilaj csikó harapós,
Veszett, mint a sátán.

Négy lába van, de nincsen 
Se fiile, se farka;
Le is esnék a lovag,
De vaskapocs tartja.

Kemény pálcza nyomában 
Porzik a nadrágja,
Az eget, bár süt a nap, 
Csillagosnak látja.

Kérdik tőle : hogy a ló?
,,Huszonöt az ára!“
Kérdik tőle : hova megy?
„Jaj, kutyavásárra/“

V.

A  törökök Debreczenben.
Azon időben, midőn Debreczen még a török ha

talom alatt volt, a török atyafiak nagyon szerették a 
nagyságos czimet; de még jobban szerették a kontyos 
atyafiak egyik vagy másik bolt tulajdonosát elűzni, s 
helyettök ilyenkor ők levének gazdák.

Ily alkalommal történt egyszer: hogy egy szegény, 
de fortélyos ember bement egy vasárús-boltba, mely
nek gazdája valami bolond csausz volt.

„No mi kell, szegény ember?“ kérdé a csausz a be
lépőtől.

,Bizony nagyságos uram, nekem egy pár kapára 
volna szükségem!4

„Ne szegény ember! válaszsz ezek közül,“ szólt a 
csausz egy halmaz kapát tolva eléje.

A szegény ember hamar kiválasztott magának egy 
párt, 8 megegyeztek az árba, mely 5 piasztert tett.

,Nagyságos uram — szólt ez egy esdő pillanatot 
vetve az érdemes kereskedő csauszra — pénzem most 
nincs, de egy hét múlva behozom a kapák árát.4

„Jól van, szegény ember, jól! — De mondd meg 
csak, kinek hívnak, mert majd megcsalsz.44

,Kapacsali Macsali a nevem — szólt a vevő, aláza
tos pillanatot vetve az érdemes török urra.

Elmúlt a hét, meg a másik is; az érdemes török 
ur hiába várta adósát, elmaradt az, mintha a föld nyelte 
volna el.

Már a hanmadik hétnek is fogytán volt az idő, mi
dőn a csausz tovább nem állhatván már a dicsőséget : 
beszólít magához egy suhanczot, ki ott a napon piritá az 
orrát.

„Te!“ igy kezdi az érdemes ur beszédét — »egy 
szegény ember én tőlem kapát vett, de nem fizetett meg 
érte. Nem ismered ?“

,Hogy híják hát?4
„Kapacsali Macsali,44 feleié a török.
,Hát uram, nem érted? hisz azért mondá hogy ő 

Kapacsali Macsali, mivel kapát csalt, ma csalt!4

R övid  párbeszéd.

H . . . . megyében egy nyugalmazott gazda
tiszt meglátogatá az uradalmi mérnököt és arcz- 
képét dicséré.

Mérnök a nagy dicséretre mondá : Photogra
phia.

„Kinek a fia?44 kezdé legkomolyabban a nyu
galmazott.

,Photographia4 ismétlé hidegen a mérnök.
„Ejnye uramöcsém, egészen magához hason

lít,44 mondá csodálkozva a nyugalmazott, s ezzel 
az arczkép felől minden további párbeszéd meg
szűnt. Igaz.

R é b u s z.

A tizedik számbeli rébusz megfejtése :
„Cseréljen pipát.44
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Ki az a tek intetes varm egye?

de a tekintetes vármegyét nincs szerencsém ismerni, s 
ha nem fizet, hol keressem őtet?

Nagyságos Tokerty urat mindenki arról 
ismeré, hogy magyar emberhez illetlenül sok 
pénze van. Több a capitalisa, mint a mennyit 
ki bír adni; sohasem kölcsönözvén máskép, 
mint teljes biztosíték mellett. Egyszer tekin
tetes V. vármegyének valami utcsináltatás 
miatt nagyobb összegre volt szüksége, a tens 
karok és rendek sok tanakodás után elhatá
rozók a megyegyülésen, hogy legjobb lesz 
azt kölcsön kérni nagyságos Tókerty úrtól. 
Kiküldének hozzá deputatiót, mely állt egy 
alispánból és a főpénztánokból,a kik előadók 
a tekintetes vármegye nevében kérelmüket a 
pénzes ur előtt, hogy legyen szives kölcsö
nözni a tekintetes vármegyének ennyit meg 
ennyit.

A nagyságos ur szörnyű savanyu képet 
csinált az ajánlathoz, feltette a pápaszemét, 
szétnézett vele a levegőben s gyanakodva 
mondá :

— De ki légyen az a tekintetes vármegye ? nem isme
rem azt az urat. Ha a tekintetes alispán urnák kell 
pénz, vagy a tekintetes perceptor urnák, annak adok ;

Isznak-e theát?

— Hát önöknél isznak e már theát ?
— Igenis, iszunk, nagyságos asszonyom; hanem 

legtöbben csak borban szoktuk kivenni a részünket.

Ilyenform a féreg;.
— Itthon van — izé — Toportyán ur?
— Megbolondult kend? kit keres itt?
— Hót a doktor ur nem lakik itt?
— Tán Sárkány doktor urat keresi?
— Az! az! Sárkány, Sárkány! nem toportyán. 

Tudtam, hogy valami ilyen pokolbeli fíreg, de nem ju
tott eszembe, melyik?

B ork orcso lyák .
Szegény Ypsilonnak azért ment ki oly korán a 

haja, mert felesége párszor szobalány - csókolgatáson 
kapta őt.

Ki az, kinek bemutatásunk nem beegyezésünkkel 
történik, de kitől aztán oly nehezen tudunk megválni? 
— Az élet.

Uj gazda. Tisztelt Herr von Wildermann, szeretnék 
öntől könyvre hordatni holmi apróságot.

b iiszerész. Szívesen hitelezek egy hónapra.
ÍJ gazda. En pedig minden hónap elsőjén megfize

tek köszönettel.
Füszerész. Akkor sajnálom, hogy vissza kell szava

mat vennem.
Ij gazda. Hát nincs ön előtt egy hónapi hitelem?
Fii szer ész. Oh igen, hanem abba nem egyezhetem, 

hogy aztán köszönettel fizessen a hónap végén.

— ^agy 8Zál van János!mond vetés idején az ispán 
egyik emberének — „nem tudom mit dolgozunk mi
atta!“

— Ettől a széltől lehetnevetni ispán uram!
— Hogy lehetne ? hisz mind elhordja a szél a 

magot!
— A nevetéstől-e? —kérdi pajzánkodvaa vető em

ber — hisz azt mondtam én, hogy lehet nevetn i, nem 
azt, ho<rv lehetne vetni.w*

i %
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Mit lehet legkönnyebben felejteni?
Felelet: Fe/-ejteni semmit, de /e-ejteni mindenfelét.

Milyen egészséges eszejárása van a magyar paraszt
nak, azok tapasztalják leginkább, kik munkaközben ve
lők vannak. Kinn áll az úrfi a szérőn a cséplők megett 
mikor egy nagy egér kiugrik a csép-rázásból, utána iro- 
modik egyik munkás felkapja farkánál fogva s mutatja 
az urfinak „látja-e minő szép pecsenyét fogtam la!4* — 
„Ha egy kis darabka fehér kenyerem volna mindjárt 
megenném“— mond az eviczkélő egeret farkánál fogva. 
Megörült az úrfi, beszaladt s egy szép szelet fehér ke
nyérrel tért vissza. Az ember még folyvást tartá az ege
ret. Mikor aztán a kenyeret elköltötte, az egeret messze 
vágta magától a földhöz. „így la,“ s azzal fogta a csé- 
pet. ,Nos hát — volt az átalános felkiáltás — igy tartja 
kend a szavát István?4 „Hogy-hogy, hát nem mondtam? 
hogy ha egy kis darabka fehér kenyér volna itt mind- 

: járt megenném, s azt meg is ettem.“ — ,Igaz, biz azt 
j nem mondta kend, hogy az egeret enné meg!‘ „De nem 
! ám ! egye azt meg a macska!“

Máskor bort hoztak a munkásoknak üvegekben a 
szérőre, az egyik kiissza felét, átadja a másiknak az 
fogytig kiüriti, s mikorra kiitta, vissza teszi a négyes 
kosárba mondván nagy borzadva: „ha igy láttam volna 
mint most — s ezzel a palaczkra mutat — nem ittam 
volna belőle.“

— Hogy-hogy? — mond az úrfi — tán valami volt 
benne ?

— Volt ám!
— Micsoda?
— Bor!
— Nos?
— Hát ha úgy láttam volna mint most (azaz 

üresen) nem is lett volna mit inni belőle!

A becsületes gulyás ember marhalopásról vádolta 
Iczik zsidót, mire ez hetykén monda : „visszaadom azt, 
s phüntüm.“ De a szolgabiró azt felelte rá : „vissza
adod : kettőspont; huszonötöt kapsz; aztán csak a 
phüntüm.

J ó  ítélet.
Tudvalévő dolog, hogy csak egy keresztesi ember 

j eszik hetenkint egyszer húst, t. i. a fösvény Gubacsek, 
s ezt minden szerdán. De a szomszéd félszemü agara 
rendesen átjő s az ablakon bemászván, mig Gubacsek 
távol van, a húst elkölti. Gubacsek az agár agyonütésé- 
vel fenyegetődzik, de fél a tehetős szomszéd lármájától. 
Végre biró elé kerül a dolog, ki is akként nyilatkozik, 
hogy változtassa el Gubacsek a húsevés napját vagy 
csütörtökre vagy bármely más napra, hogy igy a kutyát 
kijátsza.

l  j és mindeneket felülmúló nevezetes vállalat!!!

Hirliedett pipázók a r c z k é p c iü !
Alólirt kiadó bátorkodik a tisztelt publieum figyelmét felhívni 

ez uj és közérdekű vállalatára; mely minden rendet és osztályt 
egyiránt érdekelni fog, ezen czim alatt :

HIRHEDETT PIPÁZÓK

Félre előlünk a hirliedett  s t a t u s f é r l ia k ,  h ir l ie 
dett i r ó k ,  h ir liedett  s z ín é sz e k  arczkép - gyűjtemé
nyeivel; vállalatunk mind ezeket elfogja homályositani; 
mert dicsőbb férfiak emlékét örökíti meg :o

hirliedett pipázókét!“
A ki e nemzeties vállalatot nem pártolja, az rósz 

hazafi, az honáruló, az ellenségünk.
Alólirott kiadó mindent elkövetett, hogy vállala

tát érdekessé tegye; személyesen beutazta az országot, 
megismerkedett az illető celebritásokkal; szíta a dohá
nyukat, és bruderschaftot ivott velük : nem kiméit sem
mi áldozatot; és mind c mellett is az egész arczkép- 
albumot hallatlan olcsó árért adja :

Az e gés z

hirliedett pipázók
a r c z k é p - a l b u m á r a

az előfizetési dij : egy pipa dohány!!!
Tíz előfizetést gyűjtőnek egy iitet taplóval ked

veskedünk !!!
A zonfelü l kötelezi magát alólirt kiadó, hogy az 

előfizetési díjból fennmaradó hágót az összes hazai 
czigányművészek felsegélésére fogja forditani, s e sze
rint vállalatát még mint emberbaráti és művészetpár
toló intézményt is kívánja tekintetni.

Végtére az előfizetési dijból fennmaradó „ d o h á n y 
ba m ű t“  a nagylelkű kiadó arra szánta, hogy vele az 
egész hazában létező repczevetésekböl kiirtsa a földi
bolhát; mely szerint e vállalat méltán, mint nemzet- 
gazdászati fontos ügy felkarolandó, s országszerte a 
birtokos urak figyelmébe ajánlandó.

Az „Üstökös“ előfizetői az egész albumot ingyen 
kapják!!!

A ki ez arczkép-albumba saját becses ábrázatját is 
be akarja igtattatni, az csak küldje be a kiadóhoz az il
lető csibukot, tajtékpipát, dohányzsacskót etcaetera; a 
kiadó majd festet hozzá képet. Az illető csibukok, taj
tékpipák, zsacskók és etcaeterák hitelesség kedvéért ki
adónál maradnak.



88

Czélunk nagy és magasztos; a közönség dolga, 
hogy kivitele is nagy és fényes legyen.

Áldás és dohányfüst mindnyájunkra!
Kelt Verpeléten, 1858-iki dohányszáraztáshó száz

huszonhatodik pipa-dohányánál.
Kospallagi Slózses s. k.,

a h irh e d e 1 1  p i p á z ó k  a r c z k é p e i n e k  
kiadója.

NB. Kéretik a t. közönség a vastag betűkkel irt sorokat úgy 
olvasni , mintha veressel volnának nyomtatva.

l-$o arczkép.

Tettes Nyirkávai László ur, vagyis, a hogy rövidség 
okáért szokták őt nevezni Ferbli Laczi élethü arczképe: 

Nem nyithatnék meg becses gyűjteményünkét ne
vezetesebb férfiú arczképével, mint a minő fennmutatott 
tekintetes Nyirkávai László úré. — E dicső férfiú már

csecsemő korában édes apja pipaszopókáját használta 
czuczli gyanánt; mint sexta diák sok martyriumot szen
vedett e nemes instrumentum iránti hajlamaiért: barbar 
iskolamesterek által gyakorta megcsapattatván, de a 
mely üldözés korán sem volt képes a jó ügy iránti hajla
mokat benne elfojtani, sőt inkább azokat annál inkább 
megszilárditá; a tilalom daczára a padláson áldozék házi 
isteneinek; egy ilyen áldozat alkalmával fel is gyujtá az 
apja házát szerencsésen.

Nagykorúságra vergődvén, a pipa ki nem szakadt a 
szájából soha, kivéve az evés, ivás rövid időközeit; az, 
hogy pipázva aludni is tudott, példabeszéddé vált felőle. 
Akár szónokolt, akár káromkodott, pipáját mindig agya
rai közt tartá, s beszédének különös nyomatékot tudott 
az által adni, ha a szája egyik szegletét félrehúzta a pi
pával, s azt fogai közt alá és fel mozgatta. Elve volt, 
soha meg nem házasodni, mivel az ember kénytelen 
volna a pipát kivenni a szájából, ha a feleségét meg 
akarná csókolni. Ugyanezen elvből templomba sem járt 
soha, mivel a pap nem engedte magát olyan könnyen 
kapaczitálni, mint a vámospircsi director, a ki megen
gedte, hogy Ferbli Laczinak szabad a szálában kivéte
lesen dohányozni.

Meghalt e derék férfiú nemes hivatásának teljesí
tése közepeit; épen, midőn művészetének gyakorlatában 
leghívebben fáradozott; a halál, mely kikerülte őt a 
kocsmában, a ferbliasztalnál, az örök pohár mellett, 
megejté őt egy rókavadászaton, a holott is vágtató lova 
elbukván, az érdemes férfiú úgy bukfenczezett le a 
földre, hogy a szájában viselt pipa csutorája hátul a 
nyakacsigáján jött ki . . . Kivánhat-e magának pipás 
ember ennél dicsőbb kimúlást?! A tengerészek irigyel
hetik Nelson halálát, a status-férfiak Cátóét, a jó ivóka 
boroskádba fullasztott Burgundi herczegét, a mérnökök 
Archimedesét, a szinészek Moliérét;—de a pipások csak 
Nyirkávai László halálát irigyeljék s iparkodjanak aként 
élni, hogy úgy halhassanak meg, miként ő.

Jlatliem aticai feladat.
Hogyan van ez : — egy kecskeméti ember ludakat 

hozott fel Pestre; oda megy hozzá egy uriasszony s 
s megveszi a hátramaradt ludak felét, meg egy felet.

Azután jön egy érdemes polgárnő, az ismét meg
veszi a hátrainaradt ludak felét, meg egy felet. Végtére 
jön egy szakácsnő, az megvásárolja a fennmaradt árú 
felét és hozzá még egy felet. Ekkor az embernek egy 
lúdja sem marad : vissza megy Kecskemétre. Hány 
hídja volt hát mindössze?

Szerkesztői sub rosa.
— Nostradamus-nak. Ila elvenni nem szabad abból a czikk- 

bói, de hozzáadni szabad ugy-é? — Egyebekre nézve nil nisi 
nostra damus. Különben kinek a pap, kinek a papnő.

— N agy - K őrösre. Köszönettel vettük a következőket: Hol 
a patika. (96.) Hát én ki vagyok? (97.) Székely kérész túrra. 
Adatni fognak : Ki viszi haza a lábost. (98.) I tt az ész feleség. 
(99.) Mit nem iszik a huszár háborús időben ? (100.)

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : M arjar-u tcxa 71 »lám.

Színre kerülnek : Nem éhes inár az orr? (101). Harang- 
öntő. (102.) Furcsa két tök. (193.) Madarak pajtása, nem elég ér
dekes. (104.) Magába szállt, jó , a többi nem járja. (105.) Szabad
szállásra. Az interpellatióböl nem tudjuk kivenni, hogy férhez 
akar-e menni a felszólaló, vagy az újságot nem kapta? (106.) 
Lábad Pista használható. (107!) Járomszegi örmény levelei nem 
elég élezések. (108.)

Nyomatott Lan ’erer és Heckenastnál Pesten 
(E fy ttem -a tcsa  4. **.)


