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Humoristioo-toelletristious Jietilap.

Must már érdemekben megöszült tisztes, csa
ládos férfi lehet; azért igazi nevét ki nem 
Írhatom : de hajdan a diáki élet fény-korában az 
ö kegyelme nevét annyira ismerték, hogy ha csak 
öt punktumot és „nitz“ot irtani volna is, min
denki kitalálja vala, kiről légyen szólásom.

O volt a diákkalandok hőse, a belső iskolai 
élet mintaképe, ezer jó tréfa és adoma fösze- 

| mélye.
() kegyelme iskolai pályáját az erre ki úgy 

nevezett dárdásságon kezdte,melynek Erdélyben 
a kevésbbé tisztességes (kolduló) czim
a helyettese, élvén az ilyen szegény süldő-diák
féle nem mással, mint a hulladékkal, mely szin
tén igen kis u rak , szegény nevelők és félurtiaes- 
kák havonkint 10 iorintos kemény eensura alá 
vett kosztjából részére járt s melyért ö az illető 
eledelt a kosztházból az iskolába szállítja. (Egyéb
iránt lettek az ily kis férfiakból már nagy em
berek is.)

Hős volt ő már dárdás korában is. Eleinte 
egy kisebb tanodában tanult , hol a szegény diá
kokat és mendikásokat a becsületes város derék

M K A L A X 1) .1 A I.

polgárai látták el ételfélével, nevezvén azt latino
sán „kókviának.“ Ezen kókviának Vájdnitz vala 
az ő nagymestere. Ha néha szegényebb utczára 
került a sor, öt helyütt is kivetette egy napon a 
füzetést. hogy a konyha meg ne szűküljön. S ha 
azonban mégis megtörtént, hogy mind az öt helv- 
rül paszulyt találtak küldeni, újra ö volt az, ki a 
fazekat kiállitá a kúria (iskola-udvar) közepére, 
hogy ott nyilvánosan megcsapassék. Ez volt a 
vétkes fazéknak az ö büntetése.

Ha valamelyik diák légáczióba (ünnepi követ
ségre) ment, örvendett, ha Vájdnitzot megkap- 
hatá; mert jól tudta, hogy ez elmés fiú minden
ütt szives látást eszközöl, vagy ha kell zsarol 
számára.

S erre valóban sajátságos találmányoknak 
volt birtokában. Kifogyhatatlan volt a szakács- 
nék jószivének dicséretében, a kisasszony szépsé
gét égig magasztalta, csodálatos kalandokról me
sélt, melyekben ő és gazdája voltak a főszerep
lők ; elbeszélte mily hallatlan szívességgel szok
ták őket látni s ha mind ez nem használt, értett 
ő a keményebb eszközökhöz is.

K Ú T “ Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk
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Egy igen fösvény urnái, kiről tudva volt, 
hogy a legátus elébe rendesen megnyúlósodott 
bort tétet, gazdája háta megé állt egy iszonyú 
juhnyiró ollóval. A házigazda reá förmedt, hogy 
mit akar azzal az ollóval? A klárissime paran
csolta — felel Vájdnitz, hogy mikor a poharát 
teli tölti, a bort elvágjam. A. gazda elmosolyodott 
s jobb bort hozatott föl.

Van a legatiónak egy kellemetlen oldala, ez 
abban áll, hogy a szent követ urnák magának 
kell a híveknél azon ne hány garast beszedni, 
mely fáradalmas utjoknak és több heti egyházi 
szónoklattanulásuknak némi kárpótlásául szolgál.

Ilyenkor akárhány helyit kikiáltják az abla
kon, hogy „nem vagyunk itthon.“ De Vájdnitz 
ezt is előre eljárta s nem volt oly hétfejü sárkány, 
vagy háromfejii kutya, mely az ilyes poklok ka
puit előle elzárta volna.

Ha valami cseléd kijött, hogy „bizony nin
csenek itthon“ ; Vájdnitznál mindig kész volt va
lami ál-levél vagy pakk, melyet szűre ujjúból elé- 
rántott. „Ejnye, azt ugyan sajnáljuk — felelt 
ilyenkor bubánatos hangon — ezt a levelet, vagy 
ezt a csomagot vissza kell vinnem.“ Erre az tán "a 
szolgáló természetesen azt mondta : hogy mind
já rt megnézi, hátha mégis van valaki otthon. 
Persze hogy volt; már hogy ne lett volna, elö- 
bujt az egész csalad. Ekkor Vájdnitz elővette a 
levelet s olvasott egy egészen más nevet, aláza
tossággal tudakozván, hogy ez s ehhez légyen-e 
szerencséje ? Ezek szomorúan bevallák, hogy a 
levél nem nekik szól. No ekkor aztán a furfangos 
ficzkó is reá jö tt az igazi dologra, hogy t. i. arra 
a nehány krajczárkára lenne sziikségök. Nem 
volt menekvés; ki kellett fizetni.

A becsületes csizmadia-czéh ellen mint min
den kortársának, úgy neki is vele született ellen
szenve volt. A fiatal hősi vér küzdelemre vágyott 
s mert más ellenséget pénzen sem kaphatott, ezt 
vette elő. Vájdnitz uram az ilyen háborúkból is 
rendesen diadallal tért meg s az ellen tagjai még 
a sáros utczákon is messze kikerülték.

Többek között volt neki egy siralmasan sáros 
utczája, hol az ételes fazekakkal kellett eljönnie, 
s volt ebben az utczában egy évek hosszán a le
folyó sár által annyira feltöltött agg ház, hogy 
jó magas férfiú még a kéményén is beláthatott. 
Lakik vala pedig-e házban egy kissé keményszívű 
csizmadiamester, ki különben is szegény sorsú 
lévén (el lehet képzelni, midőn 6000 lakosú vá
rosban 500 a csizmadiamester), a kitört alacsony 
ablakokat bizony csak holmi régiféle „Vasárnapi

Újságokkal“ meg „Hirmondó-val“ ragasztja vala 
bé. — Vájdnitz valahányszor arra já r t, mindig 
be szokta ütni ujját e hevenyészett ablakon, im- 
pertinens arczczal bekiáltván : „Vágják el a kör
mömet!“ A gazda tűrte egy  párszor e boszantást, 
de végre a türelemnek is vége szakadt. Egyszer 
megvárta Vájdnitzot,s midőn a fiú többször kop
tatott élezét megújítaná, úgy elvágta Vájdnitz 
körmét a dikicscsel, hogv mais- sincs azon az 
úján körme.

Egyszer épen abban az utczában tűz ütött 
ki s a nemes diákság mindig első kötelessé- 
gének tartó az ilyes veszélyeknél föfö szerepet 
vinni.

A derék csizmadiamester háza volt legalább 
huszadik az égő háztól; szél nem fútt s a majszt- 
ram nem is sokat félt a veszedelemtől; összedu
gott kézzel nézte a távol felebarát veszedelmét. 
Vájdnitznak c gonosz közönyösség eszébe juttatá 
a régit. Intett pajtásainak, s ezek már jól tudták 
a többit. Nosza neki a májsztram házfödelének! 
kezdik leverni a zsindelyt; hiában esd, hiúban ri- 
mánkodik, még a füle botját sem mozdítja egyik 
is. Ök tudják, hogy mit csinálnak; a szél épen 
erre fii s erre hordja a perjét, meg kell előzni a 
veszedelmet . . . Lefedelezték biz azt szépen. így 
boszulta meg magát a mendikás. Csak aztán sie
tett a tűzhöz. Itt ö mindig első szokott lenni az 
égő ház fedelén s ha veszélyes helyre kellett 
mászni, mindenki öt kiáltá, benne bízott.

Ez ízben addig hurczolkodott egy ház padlá
sán, hogy a gerendák egy része egészen besza
kadt a lépcsőre. Mindenki elveszettnek Ilivé. Csak 
egy útja lehetett még : a födél ajtaja, melyen ré
gebben szénát szoktak volt fölhányni.

Már ez is lángban állt, midőn Vájdnitz meg
jelent s minden gondolkozás nélkül magát a ma
gasból alá vetette.

Oda mentek, hogy fölemeljék. Szentül hitték, 
hogy betört egynéhány oldalcsontja. De ö ma
gától fölugrott, nem volt semmi baja. Csak ké
sőbb sült ki. hogy miként történhetett ez.

A jómódú gazda, kinek Vájdnitz több száz 
forint áruját menté meg, hálálkodni kezdett neki 
s kínálta tyúkkal kalácscsal. Nem kell nekem 
egyéb — mond Vájdnitz, csak ezt a bundát adja 
nekem, melyet a padláson magamra öltöttem.“ 
Csak most nézték közelebbről. . . Hát egy egész 
szalonnát öltött volt magára, azzal ugrott alá az 
égő tetöröl s azért nem ütötte meg magát.

Egyszer ugyancsak égés alkalmával, egy ma
gas tetejű kalapos úrnak, ki a veszedelmet ke-
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vélyen és pipaszónál nézte, a megfordított vizes
csebret úgy vágta fejébe, hogy a feneke messzire 
ugrott s a cseber úgy állt a ténsúr vállain, mint 
valami csehlovag gallérja a X \ Il-ik századból.

— Kérem tessék ebbe a cseberbe egy kis vi
zet hozni! — mond a flegmájából teljesen kiesett 
ténsurnak impertinens komolysággal.

A jövő pillanatban már a lángok között volt. 
Tessék megismerni, vagy utána menni!

Egyszer gazdájával utazgatván, egy zsidó- 
korcsmároshoz szálltak. Reggel kérdi Vájdnitz 
az utón, hogy mit kellett űzetni az éjszakázás
ért? A humánissime mondja, hogy 30 váltó kraj- 
czárt. Vájdnitz elszörnyüködött e nagy összegen. 
(Más világ volt akkor!)

Már voltak egy félóra járásra, de Vájdnitz 
visszakéredzett, hogy valamit elfeledett. Egy óra 
múlva utolérte gazdáját.

— No hát mit feledtél volt el?
— H át. . . . hát . . . .  Elfeledtem volt beütni 

a kályha oldalát! — mond a fiú egész komoly
sággal.

* *
*•

Eljött végre az a nagy pillanat is, midőn 
Vájdnitz a mendikás „Vájdnitz urammá“ tógá- 
tus diákká lett, szabad volt dohányoznia;

M O D E R N  P O É Z I S.

I. N é p d a l .

,Fehér nadrág, fekete frakk,
Édes rózsám el nem hagylak.4 
„Bársony lajbi, pelisszié.
Tied leszek vagy senkié.“
,Eszem adta kis leánya 
Tizezer a hozománya,
Nőül veszem még e nyáron 
k kifizetem adósságom!4

2. Ballada.
Megy az arszlán nagy sebesen 
Ujdonat-uj kék frakkjáb an,
Zwikker mered a jobb szemén,
Vatermörder a nyakában.

Az igaz, hogy a kék frakknak 
Nincs kifizetve az ára,
No de elvár jó szabója 
Van hitele s adóssága.
Hősünk tehát megy, inig végre 
A városerdőbe ér el.
Hol — szörnyűség — légyottja van 
Szabójának szép nejével.

fekete áttilába, magas tetejű kalapba bujt; mint 
mondani szokták : „fölcsapta az égót.“

A tanárok azon frázissal installálták : „hogy 
jóllehet ezt a magas rangot csekély szorgal
mának miatta nem igen érdemli : megadják 
mégis azon reményben, hogy már most meg fog 
jöni az esze.“

De Vájdnitz uram bizony nem érzett magán 
legkisebb változást sem. Ezután sem kedveié biz 
ö a komoly múzsákat; ellenben a zenéért, költé
szetért, színészetért, sokszor leesett már magas 
házak még magasabb fedeléről. Szép, erős hangja 
volt; ha ő ott nem volt a temetésen, nem is hal
lott, hogy halottat visznek; s a klárinétot is 
szívesen elbillegette.

Azért szívesen is látták őt mindenhol, bár ké
sőbb a bor megkedvelésének miatta, néha a kla
rinétot a tölcséres végénél akarja vala fúni. Úgy 
emlékszem ö vala az a fiatal ember is, kit midőn 
vagy tizenketted magával valami halottas torból 
szekereit haza szállitának, kissé ingékony fe
jének miatta a szekérből kifittyenvén, a kerék át
ment volt a lábán, mámorában azt hitte, hogy ő 
lépett valakinek lábára s egész udvariassággal 
kiáltotta, hogy : Pardon!

(Végre következik.)

De a szabó szemes ember,
Gyanakodott egy keveset,
Estve-felé titánok ment,
S a fák megöl rájok lesett.
Es boszút állt : feleségét 
Jól elverte hevenyébe,
A dandvt meg becsukatta 
Az adósok börtönébe.

3. Románcz.
Ablakánál ült a lányka 
Édes mézet ozsonnálva.
Két suhanoz ott ábrándozott 
Az ablakja alatt állva.
„Oh boldog méz“ sóhajt egyik,
S mosolygva a lányra nézett.
„Oh boldog lány44 mond a másik,
S nézte szomorún a mézet. Gitár Lőrijicz.

Amerikai mnlatság.
Philadelphiában történt, hogy egyik városnegye

det lakó methodisták választmányt kőidének ki maguk
ból, hogy a kebelükből alkotott mértékletességi egylet 
alapszabályaiban ezt meg amazt módosítsa.

Gyülekezeti helyiség : az arany naphoz czimzett
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fogadó földszinti terme; idd szerdán estétől reggelig. 
(Az angol nagyon szeret éjszaka tanácskozni.)

Ugyanakkor azonban holmi Istentől elrugaszko
dott világi népnek is eszébe jutott minden jótékony 
czél nélkül tánczestélyt rendezni, azok meg kifogadták 
e czélra ugyanazon arany nap fogadó első emeleti táncz- 
termét, szinte estétől reggelig.

Egyik rész sem tudott róla semmit, milyen vesze
delem várakozik reá fenn és alant, de ha tudott volna, 
sem sokat törődött volna vele.

Pontban hét órakor megjelentek a mértékletességi 
egylet tagjai a földszinti teremben s magasztos czéljuk 
symbolisticus utalására megivának fejenkint egy-egy 
pohár vizet.

Pontban hét órakor megjelentek a lakodalmasok is 
s csupa világi hiúságból megittak egy-egy pohár puncsot.

A methodisták szónoka fölment a szószékbe s 
hozzá kezdett a diktziózáshoz.

A yankee compánia karmestere is felment az or- 
chestrumba s hozzáfogott valami őrült polkához.

Ez igen jó alkalom és théma volt a mérsékletességi 
egylet szónokának hatalmas mennydörgő beszédet tar
tani a mértékletlen kicsapongó emberek ellen, a kik 
tánczolnak, muzsikálnak, szeszes italokkal élnek; azért 
ugrálnak, hogy többet ehessenek, és azért esznek, hogy 
többet ihassanak.

Viszont a vig kompániának is igen jó alkalom volt 
ez. még jobban tánczolni, és tombolni odafenn, mert 
ezúttal nem csak saját mulatságuk forgott kérdésben, 
hanem amazoké is odalenn.

I

A mint igy kölcsönösen el volnának foglalva egy
más mulattatásával, egyszer csak megsokallják az 
arany nap termének szúette gerendái a demonstratiót, s 
minden teketória nélkül, szépen leszakad az egész első 
emeleti terem a földszinti terembe.

Persze, hogy az egész vigadó társaság az utolsó 
crinolinig mind keresztül esett a plafondon a methodis
ták nyakai közé. Fenn csak a muzsikusok maradtak, a 
kik nem eshettek le az orchestrumból.

Már most az a jogkérdés támadt: hogy kié hát ez a 
terem, a hol a két különböző társaság ily összebeszélés 
nélkül egyben találkozott?

A mértékletesség férfiai azt állították, liogv az 
övék, mert ők fizették meg az árát. az ő zöld asztaluk 
van iddettn.

A báltársaság pedig azt vitatta, hogy de biz az övék, 
mert az ő zenekaruk yan odafenn,ugyanaz a tánezterem 
az. a mit ők kifogadtak, csak hogy egy pár öllel Meg
nőtt.

Miután egyik fél sem akarta a másiknak a tért át
engedni : azt tették, hogy angol phlegmával kölcsönö
sen ignorálták egymást; a bálozók ráhuzatták a polka- 
mazurkát s tánczoltak tovább, kiki párjával a zöld asz
tal körül;  a mértékletességi férfiak pedig folytatták j 
a szónoklatokat az elfajult, részeges, pokolramenendő 
világ ellen, s rakták protocollumba a határozatokat, 
mintha semmi sem történnek körülök, •- ki-világos ki- 
virradtig.
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H i r h e d e t t  p i p á z ú k a r czképe i .

V. arezkép .

Tekintetes, nemes« nemzete* és vitézlő (hohó!) 
Nemest ki andi Buga fent Nepomuk János ur. Yenio nunc 
ad fortissimum viruin.

Kiket eddig közönség elé hozánk, bárha mind
nyájan nagy és nevezetes férfiak is, a mit tőlük elvi
tázni nem lehet, de oly nagynak és nevezetesnek Valii
ban egy sem nevezhető közülök. mint az előttünk ülő 
nagyra méltatandó egyéniség.

Amazok ugyan is pipáznak önérdekből, szenvédélv- 
ből, avagy gazdálkodási szempontokból, de e jeles férfiú 
itt előttünk nem abból pipázik: — miből pipázik? — 
tajtékpipából — és még azonfelül honpolgári kötelesség
ből és hazafiul buzgóságból.

Legelőször tudnunk kell e dicső férfiú felől, hogy 
ő szenvedélyes újság olvasó: de ezt nem kell úgy érteni, 
mintha szenvedélyes ujság-praenumeráló is volna : óh 
nem : ő rendesen csak az elmúlt esztendei hírlapokat ol
vassa, miket a kávéházból akkor mar meg lehet kapni 
tiz garasért mind : s egyre jön ki vele : újság =  hazug
ság: mindegy : az ember akár az idén olvassa el. hogy 
mit beszéltek ma, akár jövő esztendőre.

E mellett a nagy érdemű férfin pipázik és igy gon
dolkozik :

„A status csak ugv virulhat fel igazán, ha minden hon- 1 
polgár híven és lelkiismeretesen teljesíti hazafiui köte- j 
lességeit. Hogyan teljesithetné pedig egy honpolgár hi- 
vebben és lelkiismeretesebben hazafiui kötelességeit, 
mint az által, ha pipázik ? Ugyan is : Magyarország 
iparágai között első helyen áll a dohánytermesztés : et
től vagyunk olyan gazdagok; ennélfogva minden meg- 

i lett férfiúnak honpolgári kötelessége annyi dohányt el
fogyaszt*111̂  a mennyit elbir. sőt féleségét is rászok
tatni, hogv burnótozzék. mert ez mind egv magasabb 
közczél előmozdítása végett történik. Egy olyan férfiú
nak, a ki dohányzik, minden lé le k ze tv é te le  a hazát 
boldogítja: a mig ő ül. és heverész és fújja a füstöt, ez 
ülés, e heverés, e füstfüjás által a haza télvirul: vasutak 

‘épülnek, Tiszák szabályozódnak, városok emelkednek, 
ezen egyszerű, alig észrevehető közreműködésük által az 
egyes hazafiaknak. Ez a füst hozza mozgásba a gőzgé
pek kerekeit, ez a füst szaporitja a börzék jótékony füst
iét: ez azon áldozat füstje. melynek illata minden egyéb 
füstnél kellemesebb, s bizonyára Kain. ha dohánynyal 
rakta volna meg oltárát, más gizgaz helyett, annak a 
füstje is egyenesen szállt volna telteié s ő sem ölte volna 
meg a testvérét buszúból. Azért boldog az a férfiú, ki 
napi munkáját híven bevégezve, hivatása kötelességeit 
leróva, este télé. midőn már az illatnak miatta sem eget 
sem földet maga körül nem lát, azzal a nyugodt öntu
dattal verheti tenyerébe pipáját: „ez a napom nem volt 
elveszve, ma ismét negyvennyolez krajczárral szaporí
tottam a nemzetgazdagság tőkéjét.“

Uraim! nincs mit adjunk hozza. Ily nyomatékos 
szavak után, mi csak halhatatlan költőnk szavait ismé
telhetjük :

,,Minden pálya dicső, ha hazádra belőle derül tény 
(vagy akár „füst,“ úgy is kimegy a vers).

A risto cra ticu s  hajlam ok.
Diákká lett a mendikás, s miután suscribált, azon 

: törte fejét, mikép mutathassa ki a publicumnak az ő 
| nagy uraságát. Egyszer gondolt egyet, s megörvendett. 
! Pipát vett elő s kerített egy szerfelett hosszú szárat 
¡bele: mikor ez megvolt egy nagy borzos szolgával vi
tette maga előtt az eszközt az egész kurján keresztül.
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E gy  tlicátniiu-riirector a rég i időből.
A jó öreg K . . .-t a mint emlékezhetünk rá, körül

belül jobban szerette a közönség mint igazgatót hogy- 
sem mint szinészt. Hanem ő azért hiven betölté a maga 
helyét, s játszott kegyetlen apákat, intrikusokat, de kü
lönösen nagy szenvedéllyel haragos hősöket.

A közönség hozzá volt szokva hogy vele komáz- 
zék, s sehogy sem akarta neki elhinni, hogy haragszik : 
mikor aztán néha egy dühös monologot bevégzett, meg
állt, várta, hogy tapsoljanak. Azt nem cselekedték. Ak
kor körülnézett, hogy mi dolog ez? S azután a közön
ség felé fordulva, pantomimicával mutatá, hogy itt egé
szen helyén volna, ha tapsolna a közönség. A közönség 
aztán tapsolt és nevetett. Akkor aztán ő is folytatta a 
mérges declamatiót.

Egy ilyen patheticus monolog közepette egyszerre 
| elől találta érni a prüsszentés: a közönség nem volt rest 

egyhangúlag : ,,prosit“-ot kiáltani fel rá, mire ő egész 
Hiedelemmel felele a színpadról : „ago gratias.4*

Egyszer pedig Megyeri volt nála vendégszerepen : 
egy nagyon kedves gyilkos-égető darabot adtak, a mi
ben Dániel a hűtelen szolga utoljára a körmeivel ka
parja fel a sirból meggyilkolt gazdáját. Megyeri já t
szotta Dánielt, az igazgató a kegyetlen grófot, kinek 
utoljára a lábai előtt térdeplő Dánielt fel kell rúgni 
maga elől. Valaki azonban a színpadon egy gömbölyű 
fejű szeget talált élejteni, a mit úgy hínak, hogy deko- 
rátor-szeg. Hát a mint a dühös gróf nagyot toppant 
egész haraggal, egyenesen bele toppan a hegyével fel- 

| felé álló szegbe.
— Ja j! j iljj ‘̂ jjaj : jaj aj aj' — ordit ¡v gróf s azzal el

kezd fél lábon tánezolni alá s fél s mutogatni a feltar-

tott másik talpát égen és földön lakóknak, a kik közül 
senki sem tudta kitalálni, hogy mi baj érte? utoljára a 
sugólyukhoz ugrált vele.

— Húzd ki súgó! húzd ki! húzd ki a lábamból ezt 
a gyilkot, ezt a kardot, ezt a hajitó-dárdát!

Persze, hogy a szomorú játékból semmi sem lett 
aztán, pedig igazi vér is folyt benne, hanem ezúttal leg
alább szegény igazgatót komolyan megtapsolták, mert 
igen élethiven játszotta a meggyilkoltat, a kit a talpán 
keresztül lőttek agyon.

Sokkal roszabb mulatság volt az rá nézve, mikor 
egyszer azt kezdték el, hogy a mint ki lépett a szín
padra, rögtön elkezdtek neki fütyülni.

Néha csókot vetett a fütyülő felé s zavartalanul 
játszott tovább; másszor szembe szállt vele : „úgy én is 
tudok,*4 s visszafütyülé a hivatlan kritikust.

Egyszer azonban megsokalta már a dolgot s ki- 
tudá, hogy ezt a mindennapos füttyöt senki sem rendezi 
más, mint a Kolozsváron tanuló oláh diákok s azoknak 
az élén maga Janku Ábrahám, a ki akkor is nagy auk
toritás volt már.

Mit tett hát az igazgató? tán bevádolta őket? vagy 
bírókra kelt velük. Oh nem. Odahivatá magához Janku 
Ábrahámot s komoly orczával azt iyondá neki :

— Tisztelt barátom ! Lássa, holmi léhütők engem 
mindennap kifütyülnek. Kegyed nagy tekintélyű férfiú, 
kiválik a többi közül. En kegyednek és még egy pár 
derék társának minden napra ingyen-jegyet adok, hogy 
ta r ts a n a k  ren d e t a szinházban. Egészen kegyetekre 
bizom magamat.

Attól a napsagtól fogva soha sem fütyülték ki az 
igazgatót; sőt, ha valaki pisszegni mert is ellene, azt a 
megtérített pártosok menten kilökték az ajtón.

. . . .  De jó statusférfiu lett volna az a theatrum- 
direktor !. . . .  _________

O bsitos vá lasz .
Hazajött az obsitos baka Olaszországból, hanem 

valahol fóleserélte a montúrját valami kopott huszár
ruhával, s nagy büszkén beült oda haza a sarokba s 
bámultatta magát a sok atyafi és szomszédasz- 
szonv által, kik hazajövetelének hírére összeszaladtak. 
Hogy megemberkedett, de megváltozott azóta, mióta 
nem láttuk édes öcsém uram!—ugyan melyik országban 

, járt ? — szólitá meg egyik szomszédasszony.
— Hm! voltam én Francziaországban is.
— Francziaországban is?úgy hát francziául is tud, 

ugyan hogy liiják francziául a kenyeret? Hogy?
— Hát pavér.
— Ugyan ugy-e, ejnye hát a vizet valljon hogy 

híják ?
— A vizet? Ilin, hm — mond bajszát pödörgetve 

az exbaka — nem láttam én egész Francziaországban 
vizet, mert én ott mindig csak bort ittam.

— De hát huszár volt kend ugy-e? — szólalt fel 
| egy fiatal süheder.

— Az biz én még ekkoráig—mond vállát rángatva.
— Hát akkor a kend lova mit ivott.
— Hm öcséin—szólt a baka meg nem zavarodva— 

nem kell a lovat félteni.
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Vinna vidéki képek-
O rs z á g -  s nép ism e r t é té  5», (zsidó  l a k o d a l o m) ,  

vagy a mint veszi az em ber.
Motto : „Er kikt ous wie a liankirer!**

© 185* september 11-én vagy is october 14-én egy 
nevezetes őszi nap egy nevezetes éj, mely ha mindjárt 
Cantu Césár világhistóriájában véres betűkkel följe
gyezve nincsen is, mindamellett nagy események napja 
lehetett volna, a mint végső bágyadt sugárait lövelé a 
fönséges égi vándor (értem a napot), néma csend váltá 
fel az örökös zsibongást. És ki az, ki ott Blodnyik korcs
májánál az eresz alatt im lammenen lvalpak mit man- 
schesternen Hojzen mélázva philosofál — mintha azon 
törné fejét, hogy miért nem terem a fűzfán szilva? Tö
redelmes Lósák Itczik Mailch, Tiszahátról a türelmet
len, de bájló Lachman Czípra vőlegénye!

De nem jól van kérem alássan, újra kezdjük azért 
is csak innét tessék azután olvasni, a czim megmarad, 
hanem a mottót megváltoztatjuk :

Motto : ..A tekintetes házi úr becses vejének a felezget, 
a mindenható számos évekig az úristen elterel** 

(Eredeti után szorul szóra.

*— Megérkezett valahára az a nap, melyen Tisza
hátról Losák H úszu  (vőlegény) Plenk parádéban szive 
imádottjához Lachman Cyprához kompáreált: hanem 
mi oka volt annak, hogy a húszu az eresz alatt a kocs
ma előtt mélázott, miért tette magát oly desperált hely
zetbe, mintha az árulni szokott borba kevesebb vizet 
vagy több spiritust töltött volna a kelletinél? Magya
rázata :

Lachman íróim, a menyasszony bátyja a czimbal- 
mossal úgy alkudott, hogy a muzsikát a vőlegény fogja 
fizetni. A summa négy forint. A fizetés ellen protestált 
a vőlegény apja, az egyességben úgy volt, hogy a meny
asszony fogja adni a muzsikát; és ebből olyan lárma 
kerekedett az országúton, hogy még csak cseréptörés 
hiányzott és készen lett volna a jerikói veszedelem.

Mig ez a lárma tartott, valamint tanúskodás kike
rülése szempontjából, ha netalán ad physika kerülne a 
dolog, a menyasszony házába vonultunk.

Tisztességes Lachman Czipra mint mondani szokás 
cin solides S tlick, a szoba közepén fehér öltönyben, 
fehér lepedővel betakarva egy széles széken ült, a mint 
író im  a menyasszony bátyja dühösen és mint László 
urfi rohant be a szobába. „B ájsz  zi!“ A nők az elkese
redett menyasszonyhoz futnak, ki már vagy négy órája, 
hogy ott a széken ül. — ,B ájsz n isch t zi!4 íróim újra 
kiált : „Bájsz zi a teremtését“ a nők vissza : ,Báj?z 
nischt zi.4 — A menyasszony csak támolygott és lamen
tált a széken, nem tudván, mit tevő legyen : harapjon-e, 
vagy a már rég óhajtott harapást tartsa reservába.

Ezen misztifikatio egy kis klarifikatiot kíván. A 
zsidóknál az napon, mikor férjhez akar menni a leány, 
azaz a lakodalom napján, mikor esküdnie kell, nem sza
bad neki semmit enni. mert ha csak egy morzsát harap, 
ha mindjárt tévedésből is, már akkor az nap vége a mu
latságnak, azon napon férjhez nem mehet többé. És ezen 
okból kényszeritette a bátya íróim, testvérét Cziprát,

hogy harapjon, mert íróim azt akarta. hogy a lakoda
lomból semmi se legyen.

Végtére a vének és irásttudók megegyeztették a 
két veszekedő félt, és jött a muzsika tintirinti tintirinti 
. . .  a sok paraszt kölyök a muzsikusok után énekelve : 
„Ivedi czigan stb.“

Tehát meg volna már a lakodalom, hanem hiányzik 
az eskető vagy is a substituált rabbinus, pedig már he
tedfél óra estve, Kátsur Szender (a substituált rabbi 
neve) késett, mert ökröket vásárolt Hanainán, J u tu r -  
ral pedig nem oly könnyű alkudni. — Végre félnyolczra 
kompáreálKátsur és hozzá akar látni az esketéshez, egy 
zsidó mamsei azonban, ki azt hitte hogy a lakodalom
ból már semmi sem lesz, bepakolta a h ippé t (menye- 
zet) és Szobránczra vitte, mire íróim lóra ültette kocsi
sát s e szavakkal : „loif nach Szobranvecz“ újra a hippe 
után küldött; azalatt azon tanakodtak a bölcsek, írás
tudók: hol imádkozzanak? Az egyik projectálta K la márt, 
mások ismét Mendelyt, ismét mások ,.Gain wir zi areb 
Jankel; szólalkoznak össze. Az ima után kezdődött az 
esketés.

Ömlött a szűk ajtón a nászsereg, elől hátul tódult 
a sok gyerek; elől jött az úgy nevezett Figlyár(bohóez), 
utána a vőlegény (húszu) fehér lepedővel bevonva, ma
gas pines (kalap) a fején, a cliale (menyasszony) szintén 
fehérben takarva mint egy ős anya. A két pár (azaz 
csak egy, a menyezet alatt állanak örökös hivséget es
küdni egymásnak, (és azt meg is tartani meddig lehet). 
„Forduljatok!“ kiált a bohóez a nőkhöz, kik most karon 
fogva háromszor a menyezet körül fordultak, mire elő
állott az improvisált rabbi, és kezdi esketni annak 
rendje szerint az esketőket, de egyszerre csak ide-oda 
kapkod, majd egyik zsebében majd a másikban kotoráz, 
motoz, de semmiből semmi, denique nincs és nincs; 
„wousz iz dousz?“ kérdik a közellévők, Iveszibe (há
zasági szerződés, mely az izraelitáknál esketés alkalmá
val nyilvánosan felolvastatik), hub eh in lbrezs — azt 
hiszi Kátsur, hogy Ubrizsen hagyta az illető irományo
kat, mi nem több csak másfél óra járás; most lóhalálá
ban egy kocsist Ubrizsra expediáinak, s miután ez el
nyargalt volna, megtalálják Kátsur bundájában az iro
mányokat, és újra kezdődik az esketés. A czeremonia 
után kiáltja az eskető a legközelebbi atyafit egy pohár 

í borra, miután már a vőlegény és a menyasszony is ittak 
volna, és azon poharat, a melyből ittak, lábukkal össze 
tiporták volna.

A legközelebbi atyafi előáll és mondja a Bojre prie 
ku férni-féle áldást a bor felett, és miután ivott volna más 
atyafit vagy ismerőst kiált: areb Barusz fin lngvur(loco 
Ungvár) és igy sorba áldást kösz’ ütöttek, csak az volt 
a boszantó, a mint Lachman íróim areb Benyume Gold- 

| mant fin Kirimlve kiáltott volna.Goldman helyet mások 
, feleltek:,.Areb Goldman nischt du; iz gegangen Flásch 
zi koifán.“ Tehát most ment húsért a balga, mire más 
valakit hittak, ki tovább folytatta a köszöntéseket.

c $

így és ilyen hitetlen rendetlenségek közt folyt le 
ezen nevezetes nap, ezen hires lakoma, mely éjfél utánig 
tartott, melyet is, hogy az originalitásról vasry is a szo-



káso.s rendetlenség non plus ultrájáról fogalmunk legyen 
figyelemmel kisértük az egészet, mig az újonnan kelet
kezett boldog házaspár egy számukra külön fölszerelt 
szobába vitetett.

Es Czipra okos volt hogy akkor nem harapott, 
most már egész életére van neki a kit harapjon és kör- 
möljön. N strd  m s.

Lirum lariim .
5% Több lap azzal vádolja a vasúttársaságot, hogy 

magyar czimekkel ellátott csomagokat nem fogadnak el 
a felvételi hivatalnál. Elfogadnak biz ott, csakhogy nem 
igen- tudják még, hogy a magyar embernek melyik a j 
vezeték neve, melyik a kereszt neve? A minap egy cso
magot küldtem Szegedre ily czim alatt : Jókai Mórné 
asszonynak; s kaptam felőle ilyen elismervényt: „Herrn 
Ják o b  M ornée“ Már most ha elveszett volna a holmi, 
hogy bizonyítottam volna én be, hogy az a Mornée Ja 
kab ur az én feleségem? Egyszer meg Szegedről küld
tek Vas Gerebennek holmi szalonnát s egyebet egy lá
dában. „Miféle szent az a Gereben?“ kérdik egymástól 
az atyafiak. Keresik a kalendáriumban, ott Gereben 
nincs : hanem van Kelemen. Ha Kelemen németül Ki
lián, akkor per analógiám Gereben bizonyosan Grobián: 
kiigazították hát a czimét eképen : an Herrn Grobian 
Vas. — Tehát látjuk, hogy a jó akarat meg van ezeknél 
az uraknál.

R é b a s z.
po

C zigány dilem m a.

1. A szép ség  battériája

és 2. (cé ltá b lá ja .

Igazán igénytelen  lakás.
Becsukták a czigányt, mert hamisan tanúskodott s 

meg is esküdött rá. A börtönben meglátogatta a jámbor 
tisztelet es s elkezdé feddeni kegyes szóval, hogy az mi
lyen vétek, az embernek megesküdni olyanra, a mit nem 
látott: az embernek a lelke ilyen vétek miatt elkárhozik.

— Hát van én nekem lelkem ? kérdi a czigány.
— Hogy ne volna fiam? neked is, mint minden em

bernek.
— Megmerne rá esküdni tiszteletes uram, hogy 

van lelkem ?
— Minden kétségen kivül.
— No lám, kegyelmed is megesküdnék arra, a mit 

nem látott.

— Czigány! Szállás-adót még nem fizettél!
— Hát a baglyok is fizetnek adót?
— Te csak nem vagy talán bagoly?
— De biz olyan helyen lakom.
— Milyen helyen ?
— Egy odras fában.

A tizennegyedik számbeli rébusz megfejtése.%
„Catilina áruló volt.14

Tudniillik, hogy azt a szolgálót Kálinak híják, a kisasszonyát 
! pedig ¿mának, az a kofa végre áruló, minthogy kórtét árul.

Szerkesztői sub rosa.
187. Takarékos purdé megélhet. 188. thfryati ütött ki Gedeon 

bátyám vizitje? Ugyan mit gondol, ho^y ilyen dolgokat hisz kiad- 
hatóknak. Vannak helyek, a miken az iró phantasiájának nem sza
bad járni. L. Ferinek. Hogy ne emlékezném rád? hiszen még an
nak csak 22 esztendeje, hogy Pozsonyban együtt faragtuk az is

kolapadot, még arra is emlékzem, mikor Seb . . professor tcrde 
közé szorította a fejedet, hogy majd megcsap, te aztán olyat ha
raptál az inába, hogy menten eleresztett; nagyon örülök rajta, 
hogy a régi barátságot megújítjuk: — hanem jobb anecdotákat 
küldj. 189. Az a gémrül való anecdota tessék a kinek tetszik.

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

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakáj»* : Majryar-utcza 21. szám.

M elléklet : E lőfizetési fe lh ívás az „Ü stö k ö s” 1859-k i fo lyam ára.
J


