
Humoristioo-'belletristioiis Jaetllap.

A L U N A T I K U S .
Pozdordy iír derék, tehetős nemes ember 

volt a Bácskában, a kinek a házát annyival is 
örömestcbb látogatták a környékbeli urak, mint
hogy szép eladó lány is volt a háznál.

Egyetlenegy leány,szép,miveit és okos; kép
zelhetni azt a háborút, a mit e miatt a fiatal
ság elkövetett, senki sem akarván azt engedni 
másnak.

Pedig utoljára mégis csak át kellett engedni 
egynek; a kit tudnillik Etelka tetszése szerint 
választott magának a sok kérő közül; ez is olyan
forma pályádij lévén, a mit a biráló választmány 
nem oszthat kétfelé.

Nem is lehetett semmi kifogás a kisasszony 
ízlése ellen, mert a választott vőlegény épen 
olyan volt, a milyennek szokás a derék férfit 
képzelni : délczeg alak, nem gyerek már, de nem is 
hanyatló korú, bátor, katonaviselt ember, a ki 
őrnagyi ranggal hagyta el a hadsereget, finom 
társalgásu, mívelt és eszes;talpig becsületes em
ber, jószívű, jó hazafi, jó gazda; nem kártyás, 
nem adósságcsináló, nem csélesap; egyszóval: 
egészen olyas valami, a mit ternónak szokás ne

vezni abban a nagy lutriban, a minek különben 
házasság is a neve.

Persze hogy a többi concurrensnek meg kel
lett magát adni Etelka Ítélete után : már az ellen 
az újságok is hiába beszéltek volna.

De mégis volt a sok között egy nyughatatlan 
fiú, a ki nem akarta azt megengedni, hogy a gazdag 
szép leányt a nyertes csak úgy könnyeden elvi
gye az orra elöl, holott, ha az nem volna az első, 
meg lehet, hogy ö volna a második.

Láb alól sem igen könnyű volt pedig eltenni 
a győztes vetélytárst, mert csúnyául tudott 
karddal, pisztolylyal bánni, nem igen értett« a 
tréfát.

Duránczy Petőnek hítták az őrnagyot, a mel
lőzött vetélytárst pedig Mogyoródynak.

Egy este Mogyoródy végig várta, míg min
denki elment Pozdordy úr szobájából, s ö maga 
maradt vele egyedül, akkor rávitte a beszélgetés 
folyamát Duránczyra.

— Bizony öcsém, az derék fiú! monda az 
öreg ú r ; elülegesen meghatározva, hogy micsoda 
accordból kell ezt a párbeszédet fújni.

jffjc* Valamint az 1858-ki, úgy f. '/a évi teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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— Igen igen; derék fiú : — engedett Mogyo- 
ródy, de olyan pofát csinált hozzá, mint a ki ezt 
mondja, de nem hiszi.

Az öreg urat bántotta a fitymálódás.
— No hát mit tudsz ellene vetni, ha úgy fin- 

torgatod az orrod? mondd el.
— Én? Semmit; semmit a világon.
— Tán bizony, hogy nem olyan fiatal már, 

| mint te?
— Sőt a legjobb idejében van.
— Azért mondom. —Vagy tán korábbi isme

retségei voltak?
— Hát ugyan kinek ne lettek volna?
— Azért mondom. — Vagy tán biz azt hi

szed, hogy pénzért házasodik? csak azért kell 
neki a leány?

— Azt meg épen nem mondom.
— No hát ne is mondd. —Vagy tán épen el

lenkezőt állítasz, hogy nem tud gazdálkodni ? tán 
kártyázik? váltókat ir alá? Mi?

— Dehogynem jó gazda! Inkább nagyon 
is az.

Csak nincs a jelleme ellen kifogásod?
— Sőt igen becsületes embernek tartom min

den tekintetben.
— Hát akkor mi a hetvenhét raenkünek rán

gatod a szemöldöködet, mikor róla beszélsz.
— Tudja patvar! Azért mégis van neki va

lami hibája, a miért nem szeretnék felesége lenni.
— Ugyan úgy e? No hát csak rukkolj ki 

vele? Mi hibája van?
— Hát az, hogy lú n á tik u s . Mikor a hold

tölte közeleg, éjszaka felugrik az ágyból, nyitott 
szemekkel álmodva összejárja az egész házat, be
szél összevissza mindenféle hóbortosságot, s ha el 
nem raknak a keze ügyéből kardot, pisztolyt, hát 
üt-vág, hadonáz; attul tartok, hogy egyszer ál
mában a feleségét is megöli. — Erről ö szegény 
persze nem tehet; és nem tudják belőle kigyó- 
gyitani.

— Ah persze! mendemonda az! Mikor az em
ber vőlegény, minden bolondot ráfognak. wSenki 
sem hiszi azt.

— Én úgy mondom, a hogy tudom. Jojcza- 
kát kivánok.

Az öreg úr fejében mégis csak szeget ütött 
az, a mit Mogvoródy beszélt az őrnagyról; a gu
tát is! ez nagy baj volna! Ha csakugyan ilyen 
baja volna, még meg találná egyszer ölni azt a 
szegény kis leányt holdkóros álmában. No ennek 
végére kell járni.

Pozdordy úr nem szólt a hallottakról senki

nek, hanem egyszer, mikor holdtölte felé látoga
tására volt Duránczy, ott marasztotta magánál, 
késő éjfélig együtt pikétezett vele; akkor azt 
mondta neki, hogy háljon az ö szobájában, leg
alább még eldiscurálgatnak, a mig rájuk jön az 
alvás.

Duránczy elfogadta az ajánlatot s azzal bé
kével lefeküdtek.

Pozdordy úr még ott az ágyban rágyújtott 
hosszú megvfa pipaszáros csibukjára, azután, 
hogy az kihamvadt, eloltotta a gyertyát, s elkez
dett figyelmesen vigyázni hálótársa magavisele
tére, ki ott aludt a másik ágyban.

A holdvilág épen odasiitött a vőlegény papla
nára teljes éjjeli pompájában.

Hát egyszer a paplan halkan felemelkedik; 
az őrnagy először az egyik lábát teszi ki az ágy
ból, azután a másikat; — — mereven kinyitott 
szemekkel szétnéz maga körül s aztán egészen 
kiszáll az ágyból ; . . . csendesen, óvatosan előre 
megy, majd ismét visszatér; — lehajlik, meg föl
egyenesedik; — — azután nyugtalanul fordul 
egyenesen Pozdordy úr ágya felé.

Pozdordy lélekzetét. visszafojtva, várta e ki- 
sértetes jelenet kifejlődését. Tehát csakugyan 
való és nem mendemonda, hogy Duránczy hold
kóros. Csak a kardot le ne venné a falról.

Most a kisértetes fehér alak lábujjhegyen kö
zeledik Pozdordy iir felé;— ez elszántan szorítja

markába a keze ügyébe eső védelmi eszközt, tö- 
rökmegyfa-pipaszárát s a mint egy pillanatban a
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holdkóros lehajlik, hogy Pozdordy úr ágya alá 
bebújjon; jót húz neki a hátán végig a pipa
szárral.

— Urrrrrambátyám! a hétszáz teremtettét! 
mit ütögeti a hátamat?

— Ahán, felébredtél ugy-e? atta lunátikussa!
— Ördög vagyok én, se lunátikus; hol vette 

ezt? . . .

— Hát mért jöttél az ágyamhoz? mért akar- ! 
tál alábujni?

— Hát azt az „ izé t“ akartam innen előhúzni, ; 
mert csak egy van a szobában.

— Úgy?! No akkor hát jól van.
HanemMogyoródynak jó volt többet oda nem 

menni a házhoz, mert a megyfa-pipaszár folyta
tását aligha az ö hátára nem nyomtatták volna.

Szerelm i va llom ások  :

v a l l j  a - e g y  e l s z á n t  t i m á r l e g é n y .

Kedves leányasszony bajjal 
Magának olyan az ajja- 

Ka — mint a piro- karmasin 
A mit készit timárlegin.

Két fekete szemöldöke
Szívembe oly nagy bajt böke, 

Hogy ki sem köphetem talán 
Mig élek, — csak holtom után.

Szeme fényes mint kordován,
Mit suszter emel a hátán,

Hogy ne vónék macskás bele,
Szép lány asszony szivem fele!

Hát orczáján a piros szin ? —
Sokkal szebb mint a maroquin, 

Szivemben is van maró-kin,
Szegin, szegin timár légin.

Fehéren ragyogó bőre,
Fehérebb mint csávám mesze,

Ki meglátja elmegy esze :
Csak mondaná már hogy „nesze“.

De ki hinné uram fia,
Hogy a szive bagaria,

Bagaria kemény, kérges,
A lányasszony szíve mérges.

Keze puha mint a szattyán, 
Megnyalnám ünnep szombatján,

De azt nekem nem engedi,
Ezért szivemet bú fedi.

Az erdőn is ha vargafát
Venni megyek, mindig magát 

Látom; s míg karom kérget hánt 
Addig bús szivem vargát ránt.

Mert szerelem bántja nagyon,
S szerelemnek tüze vagyon,

Az perzseli szegényt agyon :
Mint a disznót a fris fagyon.

Hogyha még se szeret engem,
Azért nem átkozom, hanem 

Búvomba házam felgyújtom
S magam a csávába fujtom. F. D.

Im rus báró.
Imrus báró a többek közt arról volt nevezetes, 

hogy soha belőle Imre nem lett volna, ha 100 eszten
deig is élt volna; egy más philologiai érdeme pedig az 
volt, hogy a magyar nyelvet lényegesen egyszerüsité az 
által, hogy két magányhangzót az ó- és ú-t mindig 
mellőzé s azért mégis tökéletesen érthetőleg beszélt.

A régi aristocratico - bureaucráticus világban ritka 
nagy urfi nem esküdt fel a kormányszék mellé.

Imrus bárónak is megparancsolta atyja, hogy es
küdjék fel, mit meg is tett.

Midőn pedig eljött a működési kisérlet napja, az 
érdemes Expediturae Director ur Imrus bárónak átad 
egy iratot lemásolás végett.

Imrus báró figyelemmel nézi az iratot, mely egy 
rendelet vala Zarándmegyéhez ; azután kérdi :

— Mi bajom nekem Zaránd vármegyével?
Az öreg ur nevetett s monda : — írja csak le a 

báró ur szépen.
Imrus báró ismét nézi a rendeletet s azt tökélete

sen ismeretlen egyénekről szólónak találván, ismét 
kérdi : — mi bajom nekem ezen emberekkel?

A director ur erre azt viszonzá : — a báró urnák 
nincs, de van a guberniumnak.

— Na ha van a güberniümnek, igazítsa el a güber- 
niüm, de én azt hallottam, hogy bolond a ki a más dol
gába elegyedik.

A director ur meghajlott e természetes igazság 
előtt s nem erőltette többet a bárót, csak annyit jegy
zett meg magában, hogy ez bizonyosan nem fog praete- 
reálni senkit.

Nem is tette Imrus báró ezt soha, mert többé mint 
hivatalnok át nem lépte az ,,Excelsum regiuui guber- 
nium“ küszöbét. Zobuk.
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A lá sszo lg á ja .

Az egyszeri gavallér megriadván az utczán a szilaj 
bikától, nagy hirtelen beugrott egy boltba, ezzel a 
szóval :

— A bőszült ökör jön.

Erről maradt fenn, ha valaki elfelejt jó napot kí
vánni, mikor valahova benyit, hogy „jön a bőszült 
ökör.“

A p ellata .
Egy kis szerény lólopásocskáért álltak a czigányok 

a * *-nyi törvényszék előtt. Biz azokat elitélték két esz
tendei jobb erkölcstanulásra nehéz vasban. Mikor az 
ítéletüket kihirdették, az elnök tudtukra adá, hogy ha 
az Ítéletet terhelőnek találják, szabadságukban áll azt 
feljebb ezni.

— De bizs inkább lejjebbezzsiik! lejjebb ezz síik! ki- 
áltának a czigányok megijedve.

Levelet küldtek a göcseji atyafitól. El is vitte a 
hogy kell. Azon tisztelt ur, kihez a levél szólt néhány 
kérdést intézett hozzá, de ezekre a göcseji atyafi oly 
bárgyú választ adott, hogy a levélolvasó türelem-vesz
tetten igy förmedt rá :

— Hát nincs kendteknél különb ember a levélhor
dásra ?

— De bion vóna, hanem azt különb emberhez is 
szokták küldenyi, — volt a válasz.

H ogyan  lehet két urnák szo lgá ln i 
egyszerre  ?

G öcseji adom ák.
X. ur nagyon meleg pártolója a népnevelés üdvös 

eszméjének. Cselédjei számára mindig megszokta a leg
jobb fajta népirodalmi termékeket hozatni. Midőn cse
lédeket szegődtet szigorúan meghagyja nekik, hogy ő 
nála senkinek sem szabad az időt henyélve eltarisznyáz- 
n i ; — a kinek más dolga nincs, olvasgasson hasznos 
könyveket. Egy alkalommal kedve szottyant X. urnák 
s szeretett volna a töméntelen sok prédikáczio gyümöl
csein gyönyörködni; a honnét ki is fordult, hogy kissé 
körülnézzen cselédjein. Az egyik ostorost épen szundi
kálva találta.

— No Jancsi hát te mit csinálsz? — kérdé X. ur.
— Nem akartam tensúr henyélni, hát — aludtam, 

— volt a naiv válasz.

A M oniteur válasza  K akas M ártonhoz
az Üstökös 11-ik számában közlött levélre.

Col-les-gaz ours !
Haine ifest mon temps haut d’un haxougue ça 

mare, chaque à cet mon temps, haut d* à s'un uchteu- ; 
queuche ouichaqu’ y á bas choque c'est mince et dettes 
beau l’onchaqu-oque v-an-naque.

Pas-riche, beute-mâche-haut 17-e.
Mon nid d'heurs.

I
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H a m indent látott.

Bement a gazda a városba országos vásárra, az 
alatt rábizta a suhancz fiára, hogy őrizze a borjút a 
legelőn.

De biz a kölyök addig faragott fűzfa-sípokat a re- 
kettyésben, mig a borjú elment világgá, egész estig se 
akadt nyomába.

No iszen majd lesz neked, ha haza jön édes apád!
A gyerek aztán nagy féltében elbújt az ágy alá, 

ott várta be az első veszedelmet.
A gazda hazajött este felé; a felesége feladta neki 

a vacsorát; ő aztán elkezdte neki historizálni, hogy mit 
mindent látott ő a vásárban. Volt egy olyan bódéban is, 
a hol sok kis üvegen kellett benézni, aztán ott látta az 
ember az egész világot, városokat, mezőket, tengereket, 
tüzokádó hegyet, vízesést, erdőket, palotákat, egyszóval 
mindent, a mi csak a világon van.

— Hát a mi borjúnkat nem látta kee? — szólal 
meg a gyerek az ágy alól.

A z éjjeli leczke.
Odarendelte magához a tanár a fiatal muzsafiakat 

esteli órákra, hogy a mit nappal in thesi megmagyará
zott nekik az égtekén, azt majd este közelebbről, vagy 
mit mondok? messzebbről mutogatja meg nekik a csil
lagos éljen.

Egészen kedvezett az idő a praelectióra, szép de
rült csillagos ég volt; a tanár lehozatta az udvarra a 
három lábon álló távcsövet s egyenkint odaállitá elé a 
fiatalokat, hogy keressék vele ezt meg amazt a csillagot. 
Most a Jupitert: no most a Saturnust. Megtalálták-e? 
Igenis megtaláltuk. Ugy-e hatalmasan nagyit ez a táv
cső? Igen pompás. — Látják-e a Jupiter holdjait? Igen 
is látjuk, egy épen most megy előtte keresztül. Látják-e 
a Saturnus gyűrűjét? Hatalmasan ki lehet venni. No 
most keresse fel domine a fiastyúkot s számlálja meg, 
hány harmad, hány negyed, és hány ötöd rangú csillag 
van benne; de hát merre keresi? nem arra van, fordítsa 
keletnek a távcsövet; no hát hányat számlált meg? — 
Izé : tizenkilenczet. Mit? — Első rangú csillagot.—No 
az egy sincs benne. — Nem ám, harmadik rangú, de 
csak kilencz. — No no no, nem jól lesz az : mutassa?—

A tanár néz, nem lát semmit, akkor veszi észre, hogy a 
távcső most is be van fedve a réz kapszulával; a lurkók 
az egész leczke alatt a bezárt távcsövön keresztül néz
ték a semmit s magyarázták, hogy ilyen meg amolyan 
csillagokat látnak az égen.

A  szegén ység  batárideje.
— Jaj bizony Jóska, nyomorult idők et élünk 

Nagy a szegénység . . .
— Sz'az nem thesz shemmit! éhn csak eszthendeig 

leszek szhegíny!
— Hogy-hogy Jóska?
— Hát úgy, hogy asztán majdh mhegszhokoni.

A  lá togató  arszlán .
„Te Jancsi! itt a gyeplő — aztán tanuld meg, hogy 

a lovakat azonnal, a mint én bemegyek, kilógni, pa
rasztság. Várakozz mig a háziak közöl valaki kijön s
felszólít, hogy fognál ki; — akkor aztán fogj k i ; ..........
pedig senki nem jön alkalmas ideig : akkor . . . .  akkor 
is csak fogj ki.“
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A n tholog ia  :
Hirlapolvasók dala :

Cserebogár, sárga cserebogár 
Nem kérdem én tőled mikor lesz nyár,
Azt sem kérdem, sokáig élek-e,
Csak azt mondd meg, hogy lesz-e háború ?

Török dal :
Egyszer egy barát azt mondta,
Egyszer egy barát azt mondta,
Hogy Mahomet 
Hogy Mahomet 

Rósz próféta.
Amerikai dal (Spanyolországi emlék) ;

Juhász legény, szegény juhász legény,
Tele pénzzel itt van ez az erszény.
Megveszem a szegénységet tőled 
De rádásul add ide Cuba szigetét.

Montenegró : Ügy ég a tűz, ha lobog,
Ügy élek én, ha stb.

Romai : Elmégy rózsám? el biz én,
Itt hagysz engem? itt biz én?
Nem szánsz engem? nem biz én?
— Talán nem is bánom én.

Török nóta :
Jaj be szegény legény vagyok,
Egy pénznek ura nem vagyok;
Hej kölcsön kérnék, de nem kapok :
Mert nagy interest nem adhatok.

Monacói népdal:
Kicsiny vagyok én,
Majd megnövök én. —

— Oh te piczike,
Ki ne szeretne?

! Credit mobiliér nóta (énekli a választmány a részvé
nyesekhez) :

Három huszas : látod-e?
Ha megiszom, bánod-e?

Olasz, dal (Angolországban) :
Igyál pajtás ! jó a szállás.
Van jó borunk, jó barátunk,
Van jó gazdánk, gazdasszonyunk;
Igyál pajtás!

Congressus da l:
Én vagyok az öreg biró,
Te kegyelmed a kis biró,
Komám uram törvénybiró,
O kegyelme tanácsbiró :
A községre törvényt lássunk,
Valakit megbírságoljunk.

VARIATIÓK EZEN THÉMA FÖLÖTT :
„Ki hát az a Péter Pál?“

1- ső variáns. Jól értesült körökben azt állítják, 
hogy a Telivér szerzőjének neve tulajdonképen csak ál
név, alatta egy hirhedett nevű célébrités rejtőzik, a ki 
nem akarja magát felfedni addig, a mig müvének sike
réről a színpadi előadás után meg nem győződött; mint 
valószínűt állíthatjuk, hogy a tisztelt szerző egyike 
köztiszteletben álló akadémikusainknak, ki mint publi
cista is európai elismerést vivott ki magának.

2- ik variáns. Jól értesült körökben azt állítják, 
hogy Péter Pál nem álnév, hanem csak fele egy igazi 
névnek; csupán az nem tudatik, hogy melyik fele és 
melyiknek a fele? váljon Salpeter Pál, Trompeter Pál, 
Péterfy Pál, vagy Pálfy Péter e? Ezen körülmény felől 
még bizonytalanságban vagyunk.

3- ik variáns. Jól értesült körökben azt állítják, 
hogy Péter Pál neve alatt egyike derék főurainknak 
jelent meg az irodalmi küzdtéren, hogy e nemes ver
senyben is diadalt szerezzen a tizenegyágu koronának 
a plebejus bagósipkák t felett ; ez előkelő finom styl és 
magas Ízlés elárulják a légkört, melyben e mű szüle
tett. Sokan azt hiszik, hogy báró Sina irta, mások 
herczeg Eszterházyt rebesgetik e remekmű szerzőjének. 
Akármelyik legyen is, irodalmunknak csak dicsőségére 
válik.

4- ik variáns. Jól értesült körökben azt állítják, 
hogy Péter Pál nem egy ember neve, hanem kettőé; a 
múlt napokban a pesti nemzeti casinóban azon alapos 
hír terjedt el, hogy e remekművet két köztiszteletü 
gentleman irta együtt, úgymint ** Pál és *** Péter. Ez 
is sok valószinüséggel biró adat.

5- ik variáns. Jól értesült körökben azt állítják, 
hogy Péter Pál neve nem álnév, hanem egy uj, eddige- 
lé még soha nem említett capacitas tűnt fel e név alatt 
irodalmunk egén, mely annak épen úgy sajátja, mint 
Arany Jánosnak Arany János, a mit neki sem akartak 
addig elhinni, mig Szalontárói el nem hozta a matricu- 
lát. Többen személyesen is jól ismerik a szerzőt, neve
zetesen SzentmiklÓ8on lakó tekintetes Péter Pál urat, 
a ki ott köztiszteletben levő%compossessor, azután egy 
másik tekintetes Péter Pál urat Doboka vármegyében, 
a ki 48-ban uradalmi tiszttartó volt (igen jeles ember), 
azután Liptó vármegyében nagyságos Péter Pál urat, 
(hanem az már meghalt, ez valószínűleg posthumus 
munkája) és meg itt helyben Pesten t. ez. Péter Vendel 
úr zongorakészitő unokaöcscsét, a ki szintén igen jól 
zongorázik, tehát nem kell olyan messze kereskednünk.

6. A nemzeti casinóban van egy úri gentleman, 
(azért mondom, hogy úri gentleman, mert paraszt
gentlemanek is vannak a világon) a ki száz pengőt ki
tesz az asztalra s azt mondja, hogy ő fogad ebben a 
száz pengőben, hogy mikor a Telivér előadására kerül a 
sor, a szinlapon a szerző nevéül Péter Pál helyett ezen 
név leend kinyomtatva: „Pompérv János.“ A száz pen
gős minden órában megtekinthető, a kinek kedve van 
megnyerni, csapjon fel neki. Nekem magamban nem
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volt bátorságom hozzá, mert ki tudja? az ördög nem 
alszik.

7. Ezen állítással ellentétben a legeslegjobban ér
tesült körökben azt állítják, hogy a bíráló választmány 
jegyzője a napokban kapott egy levelet a Telivér szer
zőjétől, melyből kitűnik, hogy a titokteljes férfiú nem is 
lakik Magyarországon, s hogy kéri a teendő változtatá
sokat minél elébb közöltetni magával, minthogy legkö
zelebb el akar utazni az operenczián is túl. Már most 
tessék ezekből eligazodni.

Szolnok.
Valaki későn érkezett a fáklyás zenére, mikor már 

vége volt az oratiónak; nagyon szerette volna pedig 
tudni, hogy mi volt benne.

— Ugyan kérem, mi volt a szónoklatban? — kérdi 
egy ismeretlen embertől.

— Nem tudom kérem, mert én Veszprémből való 
vagyok, nem Szólnokbul.

Xo tessék  velünk!
Tilos helyre állitá a fuvaros szekerét, mit is csak

hamar észrevett a város hajdúja, s az illetőt megzálo- 
golta.

Ezért a fuvaros panaszt akart tenni a nótárius úrnál, 
kit épen ebédnél talált; ki is megharagudván, hogy őt 
még ebédnél sem hagyják békében, félig haragosan, 
félig tréfásan rákiált :

— No tessék velünk!
— Köszönöm 'ássan . . . épen most . . . ebédeltem 

— feleié, nagy szerényen meghajtva magát, az alkal
matlankodó.

V ándorló színész.
Ugyanott történt, hogy (szintén ebédközben) egy 

vándorló színész nyitott be az ajtón, ezen szavakkal :
— Vándorló színész vagyok, társulatomat elhagy

ván, más társulathoz akarok szegődni . . .
(Itt hirtelen félbeszakítja a haragos nótárius a be

széd fonalát, és nagy mérgesen rákiált) :
— Mi közünk bele!
— Hát tensuram! . . .  ha egy kis útravalóval segí

tenének? (mire a nótárius ur, még mérgesebben e sza
vakat rivallta a füle tövibe : )

—- Dolgozzék maga is mint mink!
— Se késein, se kanalam hozzá.

A 14-ik számbeli rébusz megfejtése.
„Kilenezet ütött az óra.u

C séplő m asina.

— Micsoda ez édes apám? — kérdé a kis lány aty
jától a Vas. Újságban megjelent cséplőgépet. .

— E biz édes lányom cséplőmasina.
Azzal forgatták tovább a bekötött lapot;—egyszer 

ismét elől kezdik, s mikor odaérnek, kérdi az atya a 
gépre mutatva, hogy mi az?

— Hát csépio-gyufa, édes apám — felel a lányka.

H ova repülnek a békák?
Szép őszi délután volt; kinn ültünk a kertben, s 

láttuk a darvakat költözködni; előhozódik eszmetársi- 
tásnál fogva, hogy mily nagy az isteni gondviselés, 
hogy azon madaraknak két hazát rendelt.

— Hát instálom ásón, ugyan melyik országba re
pülnek el a békák télire? mert én télen egyet sem látok 
— kérdi alázatos tudvágygyal, ostoba pofát vágva az 
ozsonna-asztalt készitő szolgáló.

— Szibériába, — mondá urambátyám egész ko
molysággal.

— Szegények, milyen okosak! — mondá a szolgáló 
sajnálkozva (már t. i. a békák).

Csak azokból a bornyualm ákból.
Van az Érmelléken egy igen nagyféle almafaj, mit 

a köznép tehénalmának nevez. — Váltig kér az iskolás 
fiú édes anyjától az ilyen almákból, de hasztalan; végre 
egészen meghunyászkodva, mondá :

— Adjon hát édes anyám csak azokból a bornyu
almákból, — az apróbbféle sóvári almákra mutatva.

B ork orcso lyák .

— Ugyan komámasszony, hát csakugyan volt a 
komédiában?

— Voltam ugyan. Meghiszem hogy voltam.
— De hát ugyan mit látott?
— Tudnám is én azt elmondani! Reggelig is meg

tartana. Hát lelkem, a nagyasszonyságok mind aféle 
hombárokba ültek (értsd páholyok kis városon), aztán 
palacsintasütővel legyezgették magukat (uj divatu ke
rek-legyező). De vak volt a lelkem majd mindenik, mert 
az nem látott másképen, ha csak avval a dupla respek- 
tivával nem nézett (értsd Operngucker).

— Bizony sok szépet látott maga komámasszony!
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Szabó plilegm a.
HanuLa uram oly áldott jó ember volt Debeczen- 

ben, hogy szabómesterember létére még post festára is 
dolgozott; pedig azt tudja mindenki, hogy ez a legroszabb 
hypotheka, de azért az ő esküdt ellenségei a diákok — 
mégis mindennap ellopták a háza elé leásott fabaktert. 
Ezen annyira megharagudott a szelid lelkű Hanula, 
hogy egy napon olyan fabaktert ásott le, melyből több 
fél ölnél lent volt a földszinén s még azonfelül alul egy 
keresztfával is el volt látva, hogy minden erőnek ellen
állhasson. Este azután pipára gyújtott Hanula uram és 
a salugáter megül leste, hogy fognak majd vesződni a 
fabakter felhúzásával a diákok. Nem soká el is jött kettő 
s neki estek kétfelől a fabakternek, elkezdték ide s tova 
mozgatni, de fél órai izzasztó munka után is, meg nem 
foghatták az okát, semmire sem tudtak vele menni. 
Nagy gyönyörűségére szolgált ez Hanula uramnak, 
végre elnevette magát :

— He, he, he! nem megyen úgy-e!

É s csizm adia harag.
Nemes Vad Mihály uram pedig poláris ellentéte 

volt Hanula uramnak, mert mint a neve is mutatja, ke
gyetlenebb volt Tamerlánnál, s a mellett bátorságával 
rendkivül szeretett dicsekedni. Ennek a kerítését már 
totál feltüzelték a collegium lakói, csak a kis ajtót 
hagyták még meg az egész fabástyából, de azért Vad 
Mihály uram azt este mindig szorgosan bezárta, vagy 
ha maga egy pár pohár bor élvezésére, elnézett is egyik 
vagy másik este valamelyik ismerőséhez, a feleségével 
mindig bezáratta. Ha aztán haza ment, mindaddig zör
getett a kis ajtón, mig felesége nem jött kinyitni, ha 
pedig az épen oly mélyen eltalált aludni, hogy a zörge- 
tést nem hallotta, akkor Vad Mihály uram, daczára a 
keritéstelen udvarnak a kisajtó tetején ugrott be. Egy
szer történt, hogy a padlás ajtaját lopták, s a tolvaj a 
padlásra beljebb is ment, hogy az ott levő sonkákat, — 
ne hogy eltalálják árulni kilétét — foglyokként ma
gával vigye. Ezalatt a szobában felébredt a két ne
mes Vad, s a felesége addig unszolta Vad Mihály ura
mat, hivatkozván annyira emlegetett bátorságára is, 
hogy végre felfegyverezve magát egy vastag forditófá- 
val, kirohant. Bámulva látta, hogy a padlás ajtaja 
nyitva van, felorditott tehát oroszlányi bátorsággal :

— Ki van odafenn?
— Nincs itt senki — Ion rá a felelet onnan belülről.
— Köszönd is ilyen amolyan hogy nem vagy ott,

mert holnap tudom cseriében áznék a bőröd. — Azzal 
be ment a feleségéhez : — nincsen ott anyjok senki.

Másnap reggel aztán felment a padlásra, de mikor 
lejött, kénytelen volt igy variálni éjjeli rapportját :

— Nincsen ott anyjok semmi.

E lőre lá tás.
Egy tudós férfiú szobájában hosszúszáru pipából 

eresztgette a bodor füstöket, nagy dolgokon elmélkedve 
— midőn észreveszi, hogy a szobában uralgó kotlós a 
kandúrt űzőbe vette, s látja, hogy a macska most min- 
gyárt neki szalad az ablaknak. A tudós gazda hirtelen 
feltalálta magát, hogy a kandúr szorultságában az abla
kot ki ne törje : ő maga ütötte azt ki hosszú pipaszárá
val a macska előtt; mert — úgymond — nekem kell úgy 
is az ablakot megcsináltatnom.

L egtitk osabb  h írek :
(E napokban érkeztek m eg Pestre : az Orleansi hercza7, a Deconshiri herczeg. 

Jlatild princzesz, Aumale herczegnő, Elszler Fannit, Rúzséi lord, Peel, Fttlmerston, Lind 
Jenny, Sí ehetned Ali, Humboldt Sándor, Robin Hood, Liehnotrszkv herczeg és más egyéb  
celebritások, — hagym ánként kaphatók 30—50 ujkrajezárért. j

(A zt m ondják, hogy bár milyen m élyen legyenek is elásva a titkok, azokat 
utoljára a tyúk is kikaparja, erre megdöbbentő péltla törte'nt legközelebb a Monté 
de svábhegyen, a hol az ószszel egy ágyba gesztenyét tlltettem el s tavaszra a 
tyúkok mind kikaparták.)

(Miután több eset adta elő m agát, hogy delnők a crinolin alatt m ég lőport és 
bombákat is csem pésztek b e ; egy titkos conventio van tervezetbe v é v e , minden 
európai kormány által, m ely ?>zerint a rendőrségnek szabadságában állami minden 
előtte felötlő crinolint azonnal feltartóztatni s magának rögtön tudomást szerezni 
annak loyalis, vagy pedig illoyalis intentiúi felö l.)

(Ism ét egy uj üstököst fedeztek fel az égen ; de már ez annyira háborút j e 
lent, hogy m ég csak m eg sem lehet látni „fegycertelenu szemmel.

(Tegnapelölt egy szabómesternek a Terézváros negyedben egy  fia szü letett, a 
kinek az a csudálatos tulajdonsága van, hogy 1959-ben épen száz esztendős fog 
lenni, ha addig e lél.)

(Miután a szultán leányának második férje is, kicsiny híján m ú lt, hogv bele 
nem fúlt a vízbe, m int az első, ezentúl a nagyúr valahány leányát férjhez* adja, 
elébb próbát kell letenni előtte a v ő legén yn ek , hogy tud-e úszni ? A  miniszterei, 
— azok márkái úsznak, különösen a finánezm iniszter.)

(Ism ét három új divatlap van keletkezőben. Különben meglehet, hogy m ég ez 
békés úton is k iegyenlíthető.)

(A  búza, m eg a zab m egint nagyon felment. Már tudnillik a m elyik Pestről 
Győrbe ment fel.)

(Mint nevezetes korismertetó adat. ez is megérdemli az apró betűk közé való  
jegyeztetést, hogy a m íg előkelő főuraink irodalmi pályarersenyekre tűznek ki aranyos 
jutalmakat, addig az előkelő irodalmi körökben egy aláírási ív  kering, m elynek czélja  
az idei lóversenyekre egy uj pályadijt tűzni ki a legjobb lábú paripa számára. K ö
zeledünk )

R  é b u s  z.

Szerkesztői sub rosa.
— A-f-Y. Tauglich. Szalonna biztosítás, kölcsönösség, lehet 

belőle valami. — B. Újváros. Jól van. Hoh. Nem rósz. — Kukori- 
cza Jancsi. Jeles fiú, csak folytassa, majd elkezdjük. — Mórin- 
czára. Nagy fejtörés kell ahoz, hogy arra a kérdésre megfeleljen 
az ember, majd elébb még ezéhgyülést kell tartani. Lábatlan Ta
más küldeményét köszönjük, mind jó  lábon állnak.  G. L. kül
deményéből hiányzik az élez. Gyöngyös T. J. Minden rendben 
van (már a mi tudnillik a mi kettőnket illet, mert az egész világ

sehogy sincs rendben). Nemzeti büszkeség Berlinben és a többi 
használhatók. Abulesnek. Jaj neked Abules, megölted Agétást! — 
Debreczeni ripök küldeményei nagyon jók. V. Gy. úrnak Debre- 
czenbe. Az Üstökös akárkitől fogad el bárminő közleményeket, 
csak jók legyenek. Nyughatatlan munkatársaknak! Épen az bizo
nyítja egy elfogadott mű jóságát, ha sokára jön ki, mert ez annak 
a jele, hogy képet metszetünk hozzá; tehát mentül később jön ki 
egy munka, ez annál nagyobb kitüntetés.

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

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

M ellék let. Előfizetési felhívás az Üstökös 1859. második y3-évi folyamára.


