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E X O T I  C U S T Ö R T É N E T E K.
S z e r z e t t é  Jóka i Mór.

Kegy óra egy 1

A Hawaii sziget közepén van egy volcán 
Kirau Éa. A Kirau Éa volcán fenekén lakik a ha
talmas szellem Pele Mouna. Ez a Pele Monna a 
hawaii lakosok rettegett istensége.

Nem is hiába az : ennek köszöni az egész szi
get, hogy a tenger fenekéről kiemelkedett; s 
hogy ha talán elfelejtené valaki, hogy Pele Mouna, 
a tüzek istenasszonya most is él és uralkodik, 
minden öt hat évben egyszer megszokta rázo- 
gatni az egész szigetet, olyankor aztán hegyek, 
völgyek, tavak, folyóvizek változtatnak helyet, 
alakot és medret, az emberek és állatok tanyáit, 
a nagy falvakat és a pompás erdőket nem is em
legetve, miket csak leszokott törülni a földsziné- 
röl s aztán hamuval behint.

1837-ben épen ilyen haragos napjai voltak 
Pele Mounának. A Kirau Éa már mind a négy 

j oldalán elöntötte a környéket lávafolyamaival 
s megszűnt háborogni; hanem akkor meg iszo
nyú földrengések dúlták fel a szigetet; a völgyek

■ olcáii fenekén.

tele omlottak hengergő sziklákkal, a kókusz- 
erdők magukban gyulladozva égtek le egész a 
tengerpartig s maga a tenger is szenvedni lát
szott a földalatti láz miatt, úgy háborgott, úgy 
verte a partokat köröskörül.

Hasztalan volt a bölcsek minden ellenszere : 
hiába áldoztak malaczot, hiába hasogatták meg 
orczáikat a fejedelmek, hiába verték össze fejei
ket az asszonyok; semmi sem engesztelő meg a 
haragos istennő szeszélyét.

Ekkor azt mondá a tabuk főnöke,az ősz Tana 
Ruku, hogy Pele Mouna nem fogja elébb meg
szüntetni haragját, mint ha vállalkozik egy ifjú 
férfi, a ki az ő szemei láttára megcsókol egy ha
waii hajadont.

A csókot bizony Hawaiiban sem tanitják az 
akadémiákon, s hogy azt valaki elkövesse, ott 
sem kell törvény által kényszeriteni rá az em
bert; hanem az a kis baj van a dologban, hogy 
Pele Mouna istenasszony a tüzokádó hegy fene-

Í J Í S 0  T eljes szám a példányokkal fo lyvást szo lgá lh atn ak .
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kén lakik; s kérdés, hogy kinek van kedve oda 
menni csókolózni?

Ha támadna is olyan bátor férfi, a ki szép 
hölgy egy csókjáért lemenjen egy tüzokádó hegy 
kráterébe, de hol lesz az a leány, a ki egy olyan 
légyottra elszánja magát.

És lám, visszásán fordult a természet rende ; 
mert nö volt az első, ki ez áldozatra elszánta 
magát — és férfi nem találkozott hozzá pár
nak.

Nagyon megbánta Tana Ruku, hogy ezt a 
jóslatot kimondá, mert a bátor hajadon az ö sa
já t leánya volt, hanem megvigasztalta az, hogy 
senki sem vágyódott a csókjára.

Oh pedig milyen szép volt a tabu leánya 
Olani Róa! Csak tizenöt éves volt még, a mikor 
az indu leány szép fehér, mint az európai nö, ar- 
cza alig barnább, de szemei még ragyogóbbak.

A gyöngyhalászok, mikor szép gyöngyöt, pi
ros klárist fogtak a Hawaii zátonyokon, soha sem 
felejték el egymásnak mondani: ez a kláris olyan 
piros, mint Oláni Róa ajkai, ez a gyöngy hason
lít az ö fogsorához mikor mosolyog.

És még sem volt kedve senkinek ezért a pi
ros édes ajkért elmenni a Kirau Éa tölcsérébe. 
Óh mi fehérek még is forróbb vérrel bírunk, 
mint ök, mert mi egy csókért még mélyebb tüzbe 
is tudunk rohanni, a mit a keresztyén fogalom 
pokolnak nevez.

Pedig Oláni Róa úgy hívta, úgy biztatta őket. 
Ha csábitó szemeinek lángja nem adott erőt az 
ifjak seregének, kiknek szive titokban úgy vert 
érte; rábeszélő szavaival kisértgeté őket; leírta 
előttük az egész utat, melyen a Kirau Éa tölcsé
rébe kell leszállni. Óh ö sokszor megjárta azt, 
apja vezetése mellett. Nem veszélyes az, nem le
hetetlen; csak bátor s z í v ,  szédületlen fő kell 
hozzá, biztos szem és gyors lábak; egyik sziklá
ról a másikra szökellni; meg nem rémülni a 
lángfolyamok zuhatagaitól, sebesen átfutni a 
inegkeményült forró láván, s körülkerülgetni a 
tűzhányó csúcsok füstölgő katlanait. Hatvan 
ilyen kúp emelkedik ki a volcán fenekéből, azok 
közt tekervényes karzatok megfagyott lávából 
vezetnek a volcán mélyébe alá, míg az egyik kat
lan olvadt érczet lövell a magasba, a többi hall
gat és csendesen füstölög; és mikor az ember 
már a legmélyén van az üstnek, a honnan már a 
föld gyomi’ába lelátni; fölötte, csak mint egy kis 
kék csillag, látszik a szűk kerek nyíláson alá te
kintő ég : körűié a pokolsötétség, és alatta az 
őrjöngő örök tűz! és akkor egy ölelés és egy

forró csók a leányok legszebbikétöl! Hát nem ! 
akad férfi, a kit ez fellelkesitsen?

Bizonyára nem akadt senki.
Ekkor hozott valami kedvező szél egy idegen 

hajót a hawaii kikötőbe. Egy fiatal franczia tu 
dós volt a hajó tulajdonosa. Nem olyan tudós, 
a milyennek mi szoktuk képzelni a tudósokat, 
nem holmi szobában sárgult, könyvek között re
kedt szánandó teremtés: hanem egy merész, dél- 
czeg férfi, a ki bejárta a föld tengereit és pusz
taságait, ott kérdezte ki a természet titkait; ab
ból a nagy könyvből tanult.

lm e nagy könyvnek egy érdekes lapja volt 
előtte feltárva : egy tűzhányó rettentő katlana. A 
betűk világosak, megértheti mindenki, csak szive 
legyen hozzá, hogy végig olvassa

A mint az ifjú természettudós a Wai Akéa 
kikötőben horgonyt vetve, partra szállt, a mint a 
sziget fejedelménél üdvözlő látogatását tévé; az 
akkori fejedelem Taméha Méha elmondá előtte a 
Tabu végzetes jóslatát, mely most nagyobb láz
ban és reszketésben tartja a hawaii ifjak sziveit, 
mint a Kirau Éa a sziget hegyeit, völgyeit; ég
nek a szerelemtől, égnek a szégyentől, de még 
sincs kedvük égni a Kirau Éa kénköves tüzétöl, 
s most már rajtuk van nem csak a veszedelem, 
hanem még a gyalázat is.

A tudós keblét gyönyör lepte e szavakra : 
ö maga fog kísérője lenni az indus leánynak a 
Kirau Éa fenekéig.

Óh bizony nem Olani Róa szép szemei tevék 
azt; nem az ő korallajkai csábították a tudóst. 
Van annál erősebb hatalom, kényszerítőbb büv 
erő; nem értitek ti, hogy mi az? A mi Cookot 
kényszerité háromszor körüljárni a földtekét, a 
mi Franklint az északi jeges óceán úszó hegyei 
közé csalogatta; a mi Körösi Csorna Sándort já 
ratlan országokba hívta; a mi fölkelti a beteg 
tudóst ágyából, hogy a jó remény fokáig utaz
tassa egy napfogyatkozás észlelése végett; erő
sebb az minden szomjnál, a mi szájt és szivet 
epeszt; mert az a tudás szomja.*)

Taméha Méha megrettent,mikor a tudós aján
latát hallá. Ha oda találna veszni, egész Franczia- 
ország rajta ütne Hawaiira boszuállás végett: az 
volna aztán még csak az ö országára az igazi 
földrengés? hanem ezt nem lehetett többé lebe
szélni a merész szándékról: ha vezet út a tűz-

*) Ni hogy hízelkedik az én Jókai barátom a tudósoknak! 
Tán biz az akadémiai választások nesze nyomja a lelkismere- 
tét ? , Szerk.
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hányó b e ls e j é b e ,  úgy ezen az úton neki végig kell 
menni.

A Kirau Éa volcán nem olyan, mint a többi 
tűzhányók : valaha tán ez is oly kúp alakú lehe
tett, de mingyárt keletkezése után beomlott, s 
egy szakadékos hegytömkeleg közepén, mint egy 
mélv amphitheatrum foglal helyet, melynek 
óriási karzatai a tapsoló néző seregre várnak, 

; míg fenekén az antonini eircusok minden lát
ványait felülmúló olympi játék foly szakadat
lanul.

Ötven-hatvan kisebb süveg alakú hegy küzd, 
tülekedik egymással,mintha azon küzdenének, ki 
tud magasabb lenni a másiknál; néha beomlik 
egy, másutt támad helyette uj ; ha megharagszik 
a játékrendezö,megrázza őket s ide-oda elsülyed- 
nek; mikor pedig nagy pompát akar velük kez
deni, akkor meggyújtja valamennyit, mig az ol
vadt tüztenger a legfelső galleria széléig dagad 
fel s túlöinölve rajta elönti tüzpatakokkal a kö

rülfekvő völgyeket, egész a tengerig kanyarog
nak alá a szép fényes folyócskák.

Mikor a tudós és remegő kísérői avolcán szé
léhez értek, már akkor a láva visszatért a katla
nok fenekébe; a süveghegyek még füstölögtek, s 
lassú bömböléssel viszhangoztatá azt a szikla
tölcsér, melynek fenekén, mint egy megfagyott 
tenger terült a fekete láva hullámos felszíne; a 
mély repedésekből veres fénynyel világított elő a 
földalatti tiiz; itt világos fehér, amott sötét fe
kete füstöt gomolygatva felfelé, melynek hamva 
a körülfekvő tájat szomorú szürke színnel hin
tette be; a miből csak az olvadt kén sárga folya- 
déki tűntek világosan elő, miket egy pár nyugta
lan égő hegy még most is egyre ömlesztett hasa- 
dékain keresztül. A sötét gőz, melyet semmi szél 
nem zavarhatott, süriin feküdt a kráter fenekén, 
alig engedve belátni annak mélységébe.

E mélységbe kellett leszállni a tudósnak.
(Vége következik.)

A  veszedelm es sa lve.
Nagy ezeremoniához készültek Topánfalván; va- 

i lami magas állású vendégnek, tán főispánnak, kellett 
keresztül utazni a városon, e végett ki voltak állitva a 

! taraczkok jó eleve, a mik az érkezendő vendég üdvözle
tére majdan eldurrogattatódnak.

A taraczk-sütögetés mestersége vala bízva a hely
beli kovácsra, mint a ki katonaviselt ember lévén, látott 
már ágyút s tudta, hogy kell ennek keresni azt a lyukát, 

j a melyikről elsül; az meg is jelent a kitűzött helyen jó 
egy pár órával a határozott idő előtt s tüzet rakatván,

, elkezdé benne tüzesiteni a vasrúd végét, melylyel majd 
a taraezkokat rendre fogja sütögetni.

A jó rend föntartása és némi ellenőrség képviselete

érdekéből pedig melléje adaték a helység érdemes egy
házfia, hogy vigyázzon a puskaporra, hogy el ne paza
rolják s több afféle.

A derék férfiú nem gondolta a lelkére bízott lőport 
jobban megőrizhetni, mintha az ezt tartalmazó zsákot 
gubájával leteritve,arra személyesen ráül; tudván, hogy 
azt igy alóla csak ki nem lopják.

A várva várt vendég azonban szokatlanul sokáig 
késett, a kovácsmester unta a várakozást, unalmát mi
vel űzhette volna jobban, mint egy-cgy korty pálinká
val, a mi ezúttal a község rovására fogyott; mentül job
ban késett a vendég, annál jobban káprázott a kovács 
szeme.

Egyszer aztán kiabálnak a dombra 
állított előőrsök, integetnek kalapja
ikkal; „jönnek már, jönnek! ahol 
jönnek!“ Utczu a kovácsmester is 
kapja a tüzes végű vasrudat, rohan a 
taraczknak; hanem —a szemei káp- 
ráztak-e, vagy a lábai nem szolgál
ták jó l; a mint az egyházfi mellé ért, 
ki egyre ült rendületlenül a lőporos 
zsákon, ott elbukott s az előre tolt 
vasrúd tüzes végét úgy ütötte a lő
poros zsákba, hogy a jámbor egy
házfi csak azon vette észre magát, 
hogy elkezd repülni.

Szerencséje, hogy a gubája a’atta 
volt, meg hogy az egész lőpor nem 
volt valami nagy mennyiségű; így 
egy kis bukfencz-hányással n szabad 
levegőben megmenekült; hanem töb
bet nem vállalkozik ágyufedezetnek

1
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H i r h e d e 1 1  p i p á z ó k  a r c z k é p e i .

IX. N yápicz Lörincz.

Most jön az ultiinus surculus masculus! az utolsó 
pipázó arczképe.

Látjátok e sápadt ifiilt ? csak a fércz tartja még 
öszsze porczikáit; a lélek hálni jár bele, s ha az utczára 
kimegy, a szél elfújja.

Zsarnoki kedélyű orvosok régóta megtilták neki a 
pipázást, ha azt akarja, hogy sokáig éljen. Ámde mit ér 
az élet pipa nélkül ?

Óh valójában mély bölcsesség rejlik ama tizedik 
görög bölcs mondatában, kinek az Aesculapiusok szin
tén megtilták szemeinek gyöngesége végett a dohány
füsttel élést : „én már sokat láttam ez világon; de mind 
az, a mit eddig láttam, nem ér egy pipadohányt/“

Nyápicz Lőrincz is ezt választó jelszavának.
Mint igaz hős, mint rendületlen jellem, hivatása 

telj esi tésében kiván meghalni s módja lévén benne, fű
mig álja magát a halált is.

Mert uraim, hiába! a disznó csak nemes állat, ezt 
senki sem tagadhatja; de azért bármilyen nemes állat 
legyen is a disznó, még is kénytelen ő bevárni elébb ha
lála óráját, csak azután éri el azon dicsőséget, hogy fel- 
füstöltessék; ámde az ember! az ember felfüstöltetheti 
magát még életében s ez azon dicső különbség, mely 
bennünket más állatok fölé emel.

Nyápicz Lőrincz teljesen bepáczolt állapotban 
szándékozik magát eltenni a késő utókor számára : má
sok rósz verseket Írnak, úgy akarják magukat halhatat- 
lanitani : ismét mások bebalzsamoztatják tetemeiket, 
ilyen mesterséggel gondoskodnak a távol jövendőkrül, 
Nyápicz Lőrincz mestersége egyszerűbb azokénál; és 
hathatósabb : quem nec Jovis ira! . . . . v

Én pedig ezennel bezárom nevezetes férfiaink arez- 
képeinek csarnokát, nem kívánok érte akadémiai tagsá
got, sem halhatatlan nevet, nem kívánok jutalmul hím
zett zsacskót, tajtékpipát, borostyánkő-csibukot, szivar- 

I szipkát, porczelán dohánvdöbözt; elég jutalom nekem az 
a nyugodt öntudat, hogy müvemben oly hatalmas elv
nek raktam le alapkövét, melyet a mig a világ világ 
lesz, az idők meg nem döntenek soha, s ha egykoron el
jön az a mindeneket összeromboló demiurgus, a ki a 
földre is, mint egy rósz cserép pipára rágyújt; az én 
müvem még őt is túl fogja élni, mert akkor ő is a hirhe- 
dett pipázók csarnokát fogja szaporítani.

Dátum ott a hol. tr „ . *r .hospallagi Mozses,
ön kényt esen vállalkozó na g y  férfiú.

Itt az esz a feleség .
Szép volt a falu mészárosnéja,s ezért járt is utána 

a faluban szállásolt huszárok Őrmestere, s megesett 
néha, hogy estenként, ha férje honn nem volt, unalmas 
óráit megrövidíteni meg is látogatta.

Az asszony panaszolta férjének, hogy az őrmester 
néha azt is kívánja, hogy jó vacsorával kínálja, az pedig 
sokból telik.

Fel forrott a mészáros vére, s elhatározta, hogy 
legelső alkalommal ágy alá rejtőzve várja be az őrmes
tert s ha nejét czirógatni meri, fontra vágja.

Még jó délután béült az ágy alá, s várta az estét, 
az is eljött végre, de el az őrmester is, leült, megölelte, 
megcsókolta a mészárosnét s vacsorát kért tőle.

A jó asszony minden kivánatát teljesité s a beszé
det férjére vezeté, ha véletlenül meg találna jönni!

A bortól neki hevült őrmester kardját kirántotta s 
mondott sok mindent, hogy aprítaná igy meg úgy a mé
szárost, ezer meg ezer darabra.

A szegény mészáros homlokát kiverte a hideg verí
ték s ijedtében nagyot nyögött.

— Mi volt ez? — kérdi az őrmester.
— Megborjuzott a tehén s borját az ágy alá tet

tem, hogy meg ne fagyjon — monda az asszony, ki ret
tegett férje életéért.

i
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— Böli! böh! böh! — hallik az ágy alól, de az őr
mester nem figyelt rá, hanem utolsót czuppantva a szép 
asszony arczára s eltávozott.

Alig húzta ki a lábát a szobából az őrmester, elő
mászott a mészáros s fontos képpel homlokára mutatva 
mondá :

— Itt az ész feleség! mihelyt borjút emlegettél, 
mindjárt bőgtem.

A  papi.
Gróf Kálmánffynénak volt egy kedves papagálya. 

A papagályok különben is szeretetre méltó állatocskák, 
ez különösen szeretetre méltó.

Tud beszélni, úgy lehunczfutozza az embert, mint 
akármelyik meklenburgi junker az országgyűlési követ
társát, fütyöl, danol, fűrészel, dugót pattogat, ablakot 
körmöl, csókol, káromkodik, dobol, zörget, torkával öb
löget, miákol, ugat, hahotáz; de mind nem ez az ő leg
nagyobb érdeme, a miért a papi nekem különösen nagy 
emberem, hanem mingyárt megmondom hogy mi?

Egyidőben ketten udvaroltunk a grófnénak : én és 
egy angolos magyar báró. Én úgy vettem észre, hogy 
az en nyers, falusias magamviselete kevésbé nyerte meg 
a grófné tetszését, mint a báró szeles udvariassága. 
Szebb gyereknek is látszott, mint én; különösen bámu
landó ügyes haj fodroz it a volt; senki sem tudta, hogy 
ez paróka.

Egy válságos napon az én vetélytársam alkalmas
nak találta az időt arra, hogy szerelmét megvallja a 
grófnénak s ehez hozzá is fogott, obiigát térdreeséssel 
és kézcsókolással.

A kanapé mellett állt a papi.
Tudva van, hogy ezek a papagályok rendkívül sze

relemféltők. A grófnéé valóságos Othello volt. A mint 
ez meglátja a jelenlétében történt merényletet, lerepül 
állványáról a szerelemvalló fejére, belekapaszkodik 
mind a hat körmével a hajékességébe; ez 
ijedten felé kap : akkor a madár felrepül, s 
magával viszi az egész parókát, ott hagyva 
az én bárómat kopasz fővel a grófné lábai 
előtt.

A parókát persze kimentették a papi kör
mei közül, hanem a bárónak e percztől fogva 
vesztett ügye volt; mert a grófné azontúl 
soha sem találkozott vele úgy, hogy el ne 
kaczagta volna magát.

Ettül fogva nagyrabecsült férfiú volt előt
tem a papagály; valahányszor találkoztam 
vele mindig köszöntem neki s ha ő azt ke
gyeskedett mondani : te betyár! én azt fe
leltem rá : „csókolom kegyes lábait.“

Minthogy pedig már a grófné is meghalt, 
a báró is meghalt, én is meghaltam; bátran 
kiadhatja szerkesztő úr ezt az anekdotát; 
voltak ennél már roszabbak is az újságában.

ILLUSTRATIÓK 

m a g y a r  c l a s s i k u s o k h o z .

„Ha 'én a csárdába megyek innya,
En utánam rózsám ne járj sírva!“

Ismeretlen nagy szellem

„Van a nagy alfóldön csárda sok 
Azok közt, a kiket én tudok, 
Legnevezetesebb a Betekints 
Kinek az alfóldön párja nincs.“

Ismerős nagy szellem 
a kit a mostani poéták nagyon magasztalnak mondván : 

„Sit dirus, dum non sit rirws.“

Néhai Kortyondy Tihamér.
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E lszök ött a feleségem  . . .

Elszökött a feleségem,
Holdvilágos csöndes éjjen . . .
Nem nagy baj ez még magába; . . .
Csak — ne nyúlt von’ a kasszába.

Még ha nyúlt is a kasszához,
S bár mennyit vett is magához —
Ez még nem oly nagy baj lenne . . .
Csak hogy — hagyott volna benne.

Mégha nem hagvott is benne 
Még ez is csak no — mehetne,
Azért dalom vigan szólna . . .
Csak — sok kontója, ne volna.

Akármennyi a kontója 
Mindez mégcsak hagyján volna . . . 
Ráadást is adnék fölé 
Csak vissza ne jönne többé.

Garabonciás

Egyszer egy béres forma ember előtt valaki elő
hozta, hogy milyen jó és olcsó a fold Amerikában.

— Onnan volna hát jó hozni egy pár kocsiderékkal.

Bécsben egy tanár az egyetemben a napnagyitón 
mutogatott számos hallgatóság előtt érdekes tárgyakat, 
többek közt egy csepp eczetet is, melyben óriási nagy- 

j ságú kigyók úszkáltak. A közönség meglepetve csodál
kozott. Egyszer megszólal onnan hátulról egy hallgató, 
nagy bölcsen elménczkedni akarván : ,,Azért csip az 
eczet.“

Pupuk úrnak egy igen együgyü Miska nevezetű 
inasa volt. Miskát az ura rendesen bolondok királyának 

| nevezte.
— Bár az volnék — felelt Miska egyszer — akkor 

én volnék a leghatalmasabb király a világon.

B ork orcso lyák .
„Mit szokott édesem reggelizni ?“ kérdi a házi asz- 

szony fiatal lány vendégétől. „Néha semmit édes nő
ném, máskor meg azt s e m feleli ez nagy sebesen.

Valakit kiraboltak, a rablás után még mindig ijed
ten szomszédihoz futva, ilyen formán beszéli elő esetét : 
„Este bezárom az izét, hát, egyszer izéinek, kinyitom az 
izét, bejön 2 izé, kifordított hogyhijják-bnn, felém tart 
két izét s azt mondja adjam oda az izét, én felnyitom az 
izet, s od adom nekik az izét, azzal a hogyhijjákok el
mentek.

Az ügyetlen X egy társaságból távozván, elviszi
Z. kalapját, s másnap midőn össze jönnek, mentegeti té
vedését, állitván; hogy koriil-belől egyforma fejők van. 
Hogy körül egy forma fejünk van, válaszol Z. azt csak 
elhinném, de belől? . . .

Két fiatal ember, kiknek egyike nagyon dadogott, 
kucsirozgat látogatóba. Egyszer a dadogó észre veszi, 
hogy a kerék mindjárt kiesik, s figyelmezteti barátját ki 
a lovakat hajtá : „Barátom kiesik a ke . . ke . . ke“ . . 
„Szoríthatod már, — mondja a másik — mikor már 
kiesett.“

D iák  adom ák.
Még azon időben, mikor a diák diák volt, vaddisz

nó-vadászatra megy egy noviczius. A vadászok eléje 
szabják : hallgasson, egyet se nyikkanjon, még csak 
prüszenteni se merjen>, mert a vaddisznó hallása éles s 
elszalad. A fiú csendesen megy, szépen viseli magát, 
nem beszél, nem köhint. Egyszer azonban megpillant 
egy fiilelő vadkant.

— Ecce aper, ecce aper, collega! — kiált nagy 
örömmel. Az aper pedig ijedve fut el. A vadászok dor
gálni kezdik a fiút, minek beszélt, de ö menti magát :

— Hát ki gondolta volna, hogy ez a vadkan diá
kul is tud ?

Pomázon, a régi temetőben, egy félreismert láng
ész fejfáján következő sírirat olvasható :

„Kupa Péter volt nagy költő,
Kit a halál vágott foldhő.“ Sz. K.

tőle

— „De hamar megjöttél, brúder!“
— ,Óh barátom! épen most 5 perce, hogy elmen

tem, ez idő alatt oda mentem, visszajöttem, s még egy 
fertály órát biliárdoztam is !4

— ,Jgy az én kocsisom keveri a kártyát!“ mond 
egv ur hölgy kissé ügyetlenül keverő szomszédjának.

— En nem szoktam a kocsisommal kártyázni, volt
a válasz. h.—:

* Elnyuj tózva heverész a veteránus diák.
Belép valami noviczius s szép alázatossággal kérdi

— Hol van Lakatos Feri?
— A bőriben, válaszol laconice a veterán.
— Hát a bőre?
— A collegiumban.
— Hát a collegium?
— Magyarországban.
— Hát Magyarország?
— Európában.
— Hát Európa ?
— A töldgömbön.
— llát a föld gömb?
— Az űrben.
— Es az ür ? . . .
— A te fejedbe: . édes barátom. Bolygó.
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N évtelen ábránd.
Óh be szép volt ez az oláh leány.
A kit én itt-meg-itt láttam :
Nem tudom, hogy híják azt a falut?
Nem tudom, miféle forrás mellett?
Nem tudom, mit vitt a fején ?
Óh be nagyon szép volt az a leány!

Talán belé is szerettem volna.
Csak valamivel kisebb lett volna egy ölnél: 
De igv fél az ember nagyon,
Hogy az ilyen szörnyű magas szépség
Ha valamivel megharagitja,
tígv üti pofon, hogy arrul kódul! K.

H ibás arczkép.
Egy hirhedett adósságcsináló könnyű házi-öltöny

ben. zsebbe dugott kézzel rajzoltatta le magát.
— Nemde pompásan el van találva? — monda a 

művész dicsekedve egyik látogató barátjának.
— Az arcz igen, de a kéz nincs — feleié az: — 

mert az eredeti mindig más ember zsebében tartja a 
kezét.

M egfordított é letpályák .
Egy gazdag kereskedőnek két fia volt, s az egyiket 

katonának, a másikat kereskedőnek adta. A katona ví
gan élt s adósságot csinált. a kereskedő pedig vadászni 
járt.

— Derék két fiad van — mondá egykor egy isme
rőse a gazdag kereskedőnek — csak hogy roszul válasz
tottál nekik életpályát, mert a kinek lövöldözni kellene, 
mindig váltót ir: és a kinek váltót kellene irni. mindig 
lövöldöz.

A z igaz szó.
Egy szenvedélyes vadász nagy tűzzel beszélte va

dászkalandjait. Egyszerre szörnyű köhögés rohanta 
meg, úgy hogy kékült, zöldült bele.

— Mi lelte önt? — kérdék a hallgatók megijedve.
— Ne féljenek uraim! — mondá egy komoly férfiú 

— mindjárt magához jő , csak egy igaz szó akadt a 
torkán.

H it vár itt?
Egy iszákos részeg fővel tántorgott haza, s mivel 

feje is szédelgett, lába is ingadozott, az út is sáros volt, 
minduntalan el-elesett. Utoljára nem tudott felkelni, s 
ott hevert a pocsolyában.

— Hát te mit csinálsz itt? — kérdé egy mellette 
elmenő.

— Várom, mig felszárad az uteza.

Nem zeti bü szkeség .
A párisi béke megkötése előtt, midőn az egyesült 

seregek diadalmasan vonulnának Párison át, Lajos, szé
kely huszár-őrnagy, a város előtt megállitván huszár
jait, ilyen beszédet tartott hozzájok : „Vitéz lófej-szé- 
kelyek : figyeljenek kendtek teringettét a mit mondani 
fogok : a székely nemzet becsületét itt e pimasz fran- 
cziák előtt is fel kell tartanunk, az angyalát — hiszen 
mi vitéz lófej-székelyek vagyunk: azért nehogy ezen ki
éhezett párisi rongy nép még azt mondhassa rólunk, 
hogy a székely nép hazájában még ilyen várost sem lá
tott, mint ez a hitvány Páris, azért keményen megpa
rancsolom, hogy senki nagy bajuszú huszárjaim közül ne 
merje lova füléről leemelni a szemeit, mert akkor . . . 
rögtön . . . megteremtettézem az angyalát!“

Úgy lön! A székely huszárzászlóalj átléptetett a 
szép Párison, a nélkül, hogy látott volna belőle valamit.

K ülönös ragá ly .
i

H át csak  azt a felét.
Egy gyógyszerészt adósságért zaklattak.
— Uram — mondá egy erőszakos hitelezőjének, ki 

bebörtönöztetéssel fenyegette — teljességgel nem fizet
hetek, iszonyú helyzetben vagyunk mi gyógyszerészek, 
semmi jövedelmünk, mert egy év óta egészségragály dü
höng az emberek közt.

P alóez  m ondás.

Józsa Gyuri istálót építtetett palóczaival. s az 
északi oldalon akart ablakokat vágatni. Óbert bátya 
csak rázta a fejét, végre kinyögte a szót :

— Ne jó legyen az nagysaagos uram! mert a hi- 
gyeg máj nagyon megsütyi a marhaat.

Egy szinésznek szörnyen meggyűlt már a contója a 
zsidónál, melyért is az, miután kétszeri felszólítása sü- 
keretlen volt, elment az igazgatóhoz.

— Khírem alássan direkhtor ur a Rákusi úr igen 
sukkal tartozik már nállam, mendig a legjobb bakatort 
hurdatta magának, s most nem akhar fiizetni. pedig én 
mindig a legjobb bakatorból szolgáltam.

— Nem igaz! fele viz volt — szólt közbe a pana
szolt színész.

— No hát thessék kifúzetni csak a felét — rimán- 
kodott a zsidó.

A tizenhetedik >zámbeli rébusz megfejtése.
^Fele-ki-Mikid® és Szerda-hely-i jel-es két-szin-ész/‘
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D e Jtöszönöm  én az ilyen  barátságot*
Ez előtt nehány évvel egy Foureux nevű franczia 

athleta ütögette földhöz az embereket, Slezák circusá- 
ban Kecskeméten. Egyszer 50 forintot tűzött ki jutal
mul annak, ki őt földhöz üti. Másnap megjelen a küzd- 
téren egy izmos hentes, s a legelső Ölelkezésre úgy te
remti a homokra a francziát, hogy az csak úgy nyekkent

bele, s miután lassankint föltápászkodott volna, fanyar 
arczulattal vévé ki zsebéből az 50 pengőt s átnyujtá a 
győzelmes bajtársnak. De az utánozhatatlan őszinteség
gel igy felelt—bajszát kétszer háromszor meg sodorintva 
büszkesége érzetében :

— Köszönöm pajtás, csak tedd el azt az ötven fo
rintot, nem kell az nekem, nem szorultam én arra, hiszen 
nem pénzért vágtalak én földhöz, hanem csak úgy — 
barátságból.

C satarész.
A franczia háború alkalmával, a hol a fekete szij- 

jas székely járt, lépteit győzelem követte; de mindenik 
családot, gazdaságot hagyván otthon, megelégelték már 
a sok parádét, azért kérték vezérüket, hogy vegye 
tekintetbe, miszerint otthon családjok, gazdaságok van, 
és adná ki a csatából részüket — hogy rágják le. 5 men
jenek haza . . .

Majd ráta lá l.
A városi főorvos Sz. városában hivatalosan ki lön 

küldve, hogy a tanyákon mutatkozó vérhast vizsgálja 
meg s benne szenvedőket gyógyítsa. Egy tanyai lakos 
fiának irt is receptet, hanem meghagyta az anyának, 
hogy ha eléli az orvosságot, majd látogassa meg őtet a 
városban, hogy másik orvosságot is rendelhessen a kór
állapothoz képest s lakását igyekezett megmagyarázni:

— Ott lakom — monda — az alsó városon a patika 
mellett, nem messze a kápolna felé.

— Jól van, jól van édes doctor ur, majd felkere
sem ha bemegyek, hiszen majd rá ismerünk mi a laká
sára — a réztányérról.

R é b a s z. '

Szerkesztői sub rosa.
Szt. M. Ferencz urnák, Zubogyra. Nem ereszkedhetünk az 

ajánlott alkuba. A mi adomagyüjtemények már egyszer más lap 
szerkesztőnek beküldettek, azokat mi nem vehetjük által: miu
tán itt az ismert és nem ismert közti határ egészen lelkiisme
retre bízott dolog. A hozzánk küldöttek legnagyobb része pe
dig tárgyánál fogva nem alkalmas a közzétételre. Sajnáljuk, 
hogy nem használhatjuk kegyed igen nagyrabecsült ajánlkozását. 
— Egyes rövidebb küldeményeket használhatlanság esetében 
nem emlegetünk fel, idő és tér kiméletéböl.

Boldog boldogtalanság sem igy , sem megfordítva nem ad
ható. (204.) A debreczeni fajankó. (205.) Hogy lesz a csizmadiá
ból notárus ? Históriai adomák, szívesen vétettek; a többieket is 
elvárjuk ; az ilyenforma adomákat csaknem minden város krónikái
ból lehetne kiszemelni, ha valaki azt a fáradságot venné magának, 
ott, ahol. (206.) Vidéki capacitás. Csak ilyen hosszú izékkel nem

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
L akása : M agyar-utcza 31. szám.

kell bennünket kisértetbe hozni. Tapsonyra. Az egyik rébusz jó, 
a másikat mindjárt kitalálja minden ember. Hering soirée. Sok jó 
van ebben helylyel közel, hanem úgy általában még sem vallja be 
magát. (207.) „Az oláh ökrei megkerültek11; adatni fog. Pólya 
Endre úrnak. A Decameron második része már sajtó alatt van. 
Két kötet meg fog jelenni januárban, a többi májusban. Nem a 
jó akarat hanem az egészség hiánya gátolta eddigi megjelenésü
ket. Thalia és Erato nagyon jó , a jövő évben adjuk. Nostrada- 
musnak : az ilyen vidéki leveleket szeretjük. (208.) Csak egy be
széljen. (209.) Tótul jár az óra, elfogadtatnak. (210.) Sz. A. Nem 
szeretjük az olyan adomákat, a hol a tótokat csúfolják azért, 
hogy nem egészen jól beszélnek és írnak magyarul; elég szép tő
lük, ha akárhogy beszélnek magyarul. Kappan Tóbiás. A tárgyta
lan humorizálásnak nem vagyunk barátai, nálunk soha sem volt 
itthonos és másutt is kiment már a divatból.

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


