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E L É G I  A A Z  Á G Y Ű H O  Z.

Nagyságos lyukas réz, puskák öregapja, 
Kénkővel illatos pokoltüznek csapja.
Forditsd felém kérlek — ne szád — de füledet 
Midőn énekelném fényes személyedet.

Mert tudniillik hogy te nagy úr vagy szörnyen, 
Kell, hogy a fejemet hízelgésen törjem. 
Mivelhogy afféle poéta én vagyok,
Kiben mély tisztelőt találnak a nagyok.

Termeted oly bájos, olyan tündér fajta!
Ilyennek rajzolják a chevubtmokat :
Ilyen az alakjuk, mint a te derekad,
A két kerék oldalt, — az a két szárny rajta.

Hangodnak szépsége felyülmulhatatlan!
Abban minden ének és madárdal ott van. 
Fölséges éneked úgy lelkesít belől!
(Kivéve : a kiket elől-utól megöl.)

Te vagy a világon most a fő tón-adó, 
Parancsodnak minden ember szófogadó.
A kit te megvédesz, annak igaza van,
A kit te elitélsz. az exequálva van.

A te véleményed argumentum, mely dönt,
Ka apellál minden kétes ügy a földön 
S motívumaidban, a miket felhoztál 
Az elmarasztalt fél meg is nyugszik aztán.

Nagy úr, kicsiny ember előtted egyenlő, 
Szelidebb golyóval te egyikre sem lősz? 
Rongyot, arany ruhát, szolgát, magas embert 
Te nem válogatod, mind egyformán sepred.

S a hová be akarsz menni hatalommal,
Zárt kapu betörik, sáncz omlik halomra. 
Előled nem lehet sehová elbújni,
Mint nem a villámló mennykőt félrefújni.

És mit a hajdankor prófétái birtak,
A miről a bölcsek annyi könyvet írtak.
Azt a világnyelvet, mit megért mindenki,
Óh te nagy népszónok! te találtad azt ki.

Hajdan a „seregek Uránaku nevével 
Járultak a harczba; most ezt te vevéd fél, 
Főpatronusának tart minden natio. 
Fejedelmeknél vagy ultima ratio.

Én megtettem azt hogy éneklék felőled 
Holmi ajándékot nem kívánok tőled,
A mivel te fizetsz; én nem kapok azon; 
Inkább fizesd másnak, én utalványozom. K - s  M -

\  a la mint az 1858-ki. úgy f. évi teljes szántu példányokkal folyvást szolgálhatunk
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A R 0 K A - P R O C K S S  U S.
Tra«;ii'Oiiiu-us tör.'énét.

Volt nekem egy öreg úr ismerősöm, a ki any- 
nyira nagy barátja volt mindig a madaraknak, 
hogy életének legalább felét kizárólagosan ma- 
darászattal töltötte, a mi magában véve elég 
jámbor ártatlan időtöltés, s minden esetre jobb, 
mintha ugyanannyi időt a íerbli- vagy maccao- 
asztal mellett töltött volna el.

Három nagy szobájában egyebet nem lehe
tett látni mint kanárikat, fülemüléket, minden
féle czinegéket, tressirozott szarkákat, s jó Isten 
Isten tudja még miféle szárnyas énekli'» és nem- 
éneklőket. A három szoba mellett aztán van egy 
negyedik fülke is, mely szintén rakva van mada
rakkal, csakhogy kitömött állapotban. Ezek vala
mennyien mind az én öreg uramnál múltak ki az 
árnyékvilágból, mindegyiknek el tudja mondani 
a történetét, hogy melyik mikor került hozzá, 
hogyan hívták apját anyját, micsoda betegség
ben pusztult el stb.

Régebben, midőn még több szabad időm volt, 
gyakran meglátogattam e szenvedélyes mada
rászt, órákig eltudtam hallgatni az öreg urat, 
hogy milyen tűzzel, minő lelkesedéssel beszélt 
madarairól — most meglehet magam sem tud
nám olyan békességes tűréssel végig hallgatni, a 
minek nyilván az az oka, hogy én is romiok na
ponta a többi emberekkel.

Abban a kicsi szobában volt a sok czinege és 
barázdabillegető közt egy roppant nagy kitö
mött bakróka is. méh' okvetetlenül szemébe kel-J
lett az embernek, hogy tűnjön, mihelyt ebbe a 
szobába lépett, s szintúgy kérdezé magában, 
valljon mit keres itt ez a róka? mert hát tudni 
keil azt is, hogy a milyen jó barátja az én öreg 
uram a madaraknak, épen olyan határozott el
lensége volt minden ragadozó négylábú állatnak 
s iffv nagyon természetes a rókáknak i s !

Ennek a bakrókának is megvolt a maga tra- 
gicomicus története.

Legelső látogatásom alkalmával (mintha csak 
most is látnám Lőrincz bácsit könyökig feltür- 
küzve kezébe egy tál törött kendermaggal) kér
dezősködtem, hogy hol kapta azt a rókát?

— Lőttem, öcsémuram, én magam szemé
lyesen lőttem, furcsa története van, az egész vár
megye ismeri azt a rókát ?

— Engedelmet kérek, az egész vármegye

még nem ismeri, mert én is ide való volnék, még 
sem tudok róla semmit.

— No hát ülj le oda a pamlagomra, s várd 
meg mig ezt a kis kendermagot kiosztom, majd 
azután elmesélem neked is, de nehogy története
sen pipára találj gyújtani, mert a szegény kicsi 
Pepi beteg, a Czillikét is szomorkodni látom, s 
nagyon árt nekiek a pipalüst.

Nehogv azt tessék hinni mintha a két szén- 
vedö patiens. íudmllik Pepi és Czili valami szép 
nő volt, világért sem! A Pepi kisasszony egy fia
tal felvágott nyelvű szajkó volt, a Czili pedig egy 
fehér bóbitás galamb.

Neve volt itt sorban mindegyiknek, ha Ilim 
volt, elnevezte Péternek, Pálnak, Józsinak, Pistá

inak, ha pedig nőstény talált lenni, kapott Júlia, 
'Zsófi, Klári nevet, —«emlékezem, egy kedvencz 
szarkáját Rebusnak hívta.

Vége lévén nagykésöre az étetésnek,letelepe
dett Lőrincz bácsi mellém.

— Hát aztán ez az étetés mindennap ilyen 
hosszason tart?

— De hát mit. is gondol öcsémuram? a med
dig enni ád az ember ennyi kedves állatkának, 
oda sok idő kell!

— Mi a manóért is nem házasodik már egy
szer meg, lám minő jó, gyöngéd segítsége lenne 
ilyenkor! szépen karon fogná a feleségéts együtt 
etetnék a czinegéket, minő idylli boldogság 
lenne ez!

Beszélgetésünket az égőik kanári szakitá 
meg, mert reá gyújtott egy „fiaker polkára“, az 
öreg úr fütytyel kisérte. Midőn aztán mind a 
ketten bele untak, emlékeztettem Lőrincz bácsit 
az ígért történetre, melyet nem sokára igy mon
dott el :

— Még a jó emlékű lb34-ben, nóta bene tu 
dod akkor termett az a híres jó bor, a megye 
tisztujitást tarto tt, mely minden komolyabb sze
rencsétlenség nélkül megtörténvén, az uj alispány 
saját jószágán egy nagyszerű hajtóvadászatot in
dítványozott. Persze ide hivatalos volt az egész 
D. város, nem is maradt el senki, kivált a ki is
merte az uj alispány pinczéjét, — a konyhájának 
aztán pláne hét országra szállt el hire.

Az uj alispány nekem patronusom volt, s igy 
daczára annak, hogy én soha életemben puskát



sem sütöttem el, nem utasíthattam vissza a meg
hívást. Délután két órakor már a kitűzött helytt 
voltunk. Az alispány szerencsétlenségemre saját 
fegyverei közül tisztelt meg egygyel.

Az én postom egy meglehetős nagy bokor 
volt, hová ha beléállottam, csak a fejem teteje 
látszott ki. Mihelyt észrevettem, hogy az érde
mes társaság figyelmét, elvonta rólam, szépen le- 
huzódtam a bokorba, a puskámat oda támasztot
tam egy ág mellé, azt sem tudtam, ha meg van-e 
töltve vagy sem ? reám nézve különben mindegy 
volt, mert én nem vadászni, hanem csak becsü
letből jöttem ide.

A nap olyan forrón sütött, hogy ha lehetett 
volna, nem csak a kaputomat, hanem még a bő
römet is levetettem volna. Szépen lefeküdtem 
egy kevés délutáni álomra.

Ezalatt a többi érdemes urak szorgalmatosán 
vadásztak szerteszéljel. Én meg sem mozdultam 
első helyemből, hanem szépen elnyugodtam az 
U rban! és álmodtam szörnyűséges dolgokkal, 
rettenetes fenevadakkal, medvék, oroszlányok, 
farkasok, tigrisek és Isten tudja még mikkel, me
lyeket mind rendre lőttem, szóval iszonyú véron
tást vittem végbe álmomban.

Egyszer csak nagy lárma ébreszt fél, hallom, 
hogy kiáltják a hajtok : „Ott fut a bokor felé!“ 
Félálmosan felugróm helyemből, kinézek a bo
korból . . . h á t . . . egy rettenetes nagy róka tart 
egyenesen felém, melyet én első ijedtségemben 
sem több sem kevesebbnek nem néztem, mint 
medvének! Szörnyű nagy eonfusióban voltam. 
Hirtelen nem tudtam mit csinálni, mert attól fél
tem hogy az a csúnya állat ha odakap hozzám a 
bokorba, még kárt teszen bennem valahogy; 
minden számítás nélkül felfogtam a puskát, leg
feljebb ha arra tudtam volna használni, hogy el- 
riaszszam vele a bokortól. A mint én igy magam 
előtt tartottam a puskát, egyszer csak rappp!. . .  
elsül a kezemben :a sok ág közt felhuzódott a ra
vasz s a szegény róka ott hevert alig tiz lépés
nyire tőlem !

— Darabig nem akartam hinni szemeimnek, 
azt gondoltam, hogy az elfáradt vad ijedtében 
esett el, de oh csodák csodája, megvolt lőve csak
ugyan általam. Pár perez múlva hangos „éljen, 
bravó“ kiáltásokkal egy csomó ismerősöm fogott 
körül, kik nem győzték eléggé tudakozni, hogyan 
lőttem le, hol ezéloztam. minő töltés volt a pus
kámban? stb. Én persze, hogy meg ne tudják mi
szerint csak úgy véletlenségböl ütődött belé az a 
szegény róka a golyóba, elmondtam nekik minő

fogásokkal, hol ezéloztam meg stb. gondoltam 
magamban, a ki elhiszi jó. a ki pedig nem akarja, 
járjon végére.

Az alispány tiz ezüst forintot ígért in loco 
érte, de nem adtam, százért sem adtam volna!

A nyakam közé vettem a lompos állatot, s 
egész délután czepeltem abban a roppant meleg
ben a többiek után !

Vége lévén a vadászatnak, lassankint vissza 
értünk a városba, hol boldog boldogtalannak 
megmutattam a rókámat különbnél különbféle 
variatiókban beszélve el történetét.

Másnap azonban honnan honnan nem, az az 
impertinens hir kezdett elterjedni, hogy nem én 
lőttem meg azt a rókát, hanem készen meglőve 
pénzért kaptam egy oláhtól! . . . Nos mit mon
dasz hozzá, hát nem volt-e ez malitiózus tett?

— Valójában az v o lt! — felelék az öreg 
iurnák.

— Ez több volt mint a mennyit eltűrhettem 
volna, addig jártam , addig futottam, fáradtam, 
mig végre csakugyan nyomára jöttem, hogy ki 
mondta?

— Persze beperelte Lörincz bácsi azonnal?
— Tiz egész érig folyt ez a róka-processus a 

guberniumelőtt!
— Rettenetes!
— Utoljára annyira belebonyolódtunk a do

logba, hogy egyedül nekem tízezer forintomba 
került!

— Természetesen megnyerte a pert?
— Még épen nincs tisztába hozva a dolog, de 

reményiem egy pár év alatt el fog dőlni. Megmu
tatom a gazembernek hogy hazudott!

— Na, ha az ember jól meggondolja, még 
sem olyan sok tízezer forint egy ilyen nevezetes 
életbevágó kérdés eldöntésére!

Hanem a szegény jó Lörincz bácsinak még 
sem teljesedett be óhajtása, mert a róka-pi*oces- 
susnak nem érte végét soha.

Halála előtt kevés idővel láttam. Alig ismer- 
l tem reá, annyira elváltozott. Az idő megfehérité 
már haját, szakálát, roskadozó lábai alig bírták 
már.

Olyan szomorú volt arcza, hogy meg nem ál- 
hattam kérdés nélkül : — mi baja van ?

— Nagy csapás ért engemet. édes öcsém- 
uram a múlt héten!

— Talán csak nem történt valami szerencsét
lenségük a madarainak? — kérdém újból, tudva 
hogy ennél nagyobb fátum nem érheti már Lö
rincz urat.
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— Szegények! — sóhajtá az öreg; — mind a 
kettő egyszerre . . .  a Pepi is, a Czilli is . . .  .

Többet nem szólhatott megeredt könyei 
miatt.

Egy hét múlva meghalt azután.

S tra tég ia i stád ium ok.
(Ugyanattól, a ki a conjecturalis politika példányait irta.)

§. I. Miért nem kell az államnak a kertészeti egyle
teket stratégiai okoknál fogva pártolni?

A jelen hadjáratban bebizonyult, miszerint semmi 
sincs olyan nagy akadályára egy nagyszerű haditerv ki
vitelének, mint a fákkal szegélyezett útak, elsövényezett 
kertek, szőlők, s más eféle gátak, melyek a gyors elő
nyomulást akadályozzák, a szabad kilátást elveszik, a 
lovasságnak útjában vannak, s meglepetésekre és elté
vedésekre adnak alkalmat; minthogy pedig a kertészeti 
társulatoknak semmi egyéb czéljuk nincsen, mint ilyen 
eleven torlaszokkal keresztül-kasul vonatozni az orszá
got, azért én az ilyenek keletkezését semmiképen meg 
nem engedném; hogy legalább Magyarországon marad
jon egy kis arravaló pusztaság, a hol az ember kedve 
szerint elverhesse egymást.

§. II. Mi hibájuk van a mostani ágyúknak?
Mind két oldalról azt a panaszt halljuk, hogy je

lenleg az ágyúk igen magasan hordanak, s az emberek
ben igen csekély, vagy épen semmi kárt sem tesznek. 
Ennek az okát eddigelé a leggyakorlottabb strategusok 
sem bírták felfedezni, pedig az nagyon világosan lát
ható. Az eddigi ágyúk a tudvalévő katonamérték sze
rint vannak alkotva, miután azonban az ujabbkori ujon- 
czozásoknál minden nemzet egy pár hüvelykkel lejebb 
szálitotta a katonamértéket, nagyon természetes, hogy 
minden ágyú ugyanannyi hüvelykkel túllő az emberek 
fejei fölött, s ártalmatlanná lesz. Ez a felfedezés való- 
szinüleg egészen uj reformot idézend elő az ártille- 
riában.

§. III. Fontos észrevétel a háború localizálása ér
dekében.

Én nem tudom, mert én nem jártam ott, de csak 
kérdezem, hogy valyon a hol az országok határai egy
mást érik, ki vannak-e azok ott is úgy pingálva szépen, 
mindenféle festékkel, a hogy azok a mappán láthatók ? 
mert hogyha nincsenek, jó volna ám azokat kifestetni 
eleve, mert különben az a tudatlan katona, a ki nem 
tanult geográfiát, miről ismerje meg, hogy most már a 
másik országban jár? . . . .

§. IV. Miért, hogy ilyen nagy meleg vagyon.
Hiszen még minden esztendőben volt nyár, de ilyen 

meleg nyár még soha sem volt, mint most. Ennek pedig 
természetes oka az a nagy tüzelés, a mi a háborúban 
véghez megy. Ki látta nyáron ilyen erősen befűteni 
egymásnak ? Már most a kinek még rendületlen bátor-

Halála is madarai miatt történt. Betévedett 
ugyanis egy macska valahogy szobájába, s egy 
éjszaka olyan rettenetes vérengzést vitt végbe a 
czinegék közt, hogy midőn meglátta Lörincz ur, 
a guta ütötte meg azonnal! Xagyharang.

sága is van, a mi külön megint melegit, képzelhetni, 
hogy kell annak megfőni ilyen nagy meleg idején? 
Ilyenkor sokkal többet használna a félelem, mert az leg
alább hűt.

§. V. Ajégkárbiztositó társulatok egy jogkérdésben.
Valyontén a solferinoi csatában, a kinek búzaföl

dén délelőtt negyvenezer katona, ágyúval, lóval, muni- 
tiós szekerekkel keresztül vonult, délután pedig ugyan
azt székiben hosszában elverte ajég; tartoznak-e annak 
a kárát a jégkármentő társulatok megtéritem ? Mivel 
hogy egy részt igaz az, hogy a harczoló felek már előre 
elgázolták a vetést, de az is igaz más részről, hogy 
ugyanazt, ha épen találja a délutáni zivatar, csakugyan 
elveri. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben vagy az 
egyik, vagy a másik félnek igaza van.

§. VI. Micsoda a francziák fegyvereiben a leg
erősebb?

A íiyél (Niel).
§ VII. A péntek a stratégiában.
Égy bécsi lap felfedezte, hogy az idén minden csata 

,,péntek“ napon kezdődött. Hozzá teszi, hogy ez által 
korántsem akar babonás nézeteket terjeszteni. Nem is 
lehet, mert hiszen péntek volt akkor a világ minden 
kalendáriumában.

§ VIII. A francziák vakmerősége.
Lehet-e annál nagyobb vakmerőséget képzelni, 

mint mikor a francziák egyik tábornokuknak azt a nevet 
adják, hogy „Isten“ (Dieu), hogy aztán azzal állhassa
nak elő, hogy őket maga az Isten vezeti a háborúban?

A  bölcs m andarinok.
Chinának valamelyik városában élt egy vén csiz

madia, kinek mindenekfölött legkevésbbé volt ellen
sége a bor. Volt neki egy jó állású ügyvéd fia is. Tör
ténik, hogy a csizmadia háza egy tűz alkalmával leég.

Neki ereje a felépíttetéshez többé nem lett volna, 
ügyvéd fia tehát rendes szerződés mellett kifizette árát, 
s felépitteté szépen, emeletesre, s el is foglalta fenhagy- 
ván atyjának egy lakosztályt két szoba és konyhával 
hátul, szívességből.

Eszébe jut egyszer borozásnál a vén csizmadiának, 
hogy mily szörnyűség az, hogy fia a ház elejét foglalta 
el, őt pedig oda hátra teszi. Másnap port kezd vissza
követelni házát.

Két bíróság előtt megbukott ügye, végre appellálja 
a peckingi főtanácshoz, mely is következő bölcs ítéletet 
hozott ügyében : „A ház előbbeni állapotába helyeztes
sék vissza.“ Tessék most már újra lepörkölni.
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K öpczy úr a zuhany alatt.

„Soha sem láttam én még ilyet. Először voltam 
életemben hideg fürdőn, Balaton-Füreden, akkor is esett 
az eső; hanem azért az orvos azt mondta, hogy csak 
menjek a Balatonba, nem ért az a kis eső. Jól van : el
mentem, vittem magammal paruplit; megfürödtem, jól 
esett. Mikor aztán kijöttem a vízből, akkor láttam, hogy 
a fürdőszolga elfeledett törülköző lepedőt beadni. Mit csi
náljak? nedvesen csak nem öltözhetem fel? azt sem vár
hatom, mig a szél megszárit? Egyszer csak meglátok egy 
csengetyü-zsinórt; no ez bizonyosan a fürdőszolgának 
szól; meghúzom, nagyot csendül; jól van. Aztán várom 
hogy jöjjön, hozza hamar a törülközőt, mert fázom. 
Arra egyszer csak elkezd a nyakamba omlani a viz, 
mint a fergeteg : azt hittem a felhő szakadt rám, utczu 
kaptam a parupli után s kifeszítettem a fejem fölött,

akkor vettem aztán észre, hogy a zuhany alatt állok, s 
az a csengetés azt jelenti odakinn, hogy a zuhanyt rá 
kell ereszteni az ember fejére. No de így meg nem ijed
tem soha életemben. Szerencsém, hogy a parupli velem 
volt.“

tfagy  P ista .

produkálni? Majd valamelyik inas szerepemben, felele 
ő nagy phlegmával; de hogy miben ? azt nem lehetett 
belőle kivenni. Extemporizálni azonban nem szabad : 
parancsolt rá az igazgató. — Úgy sem! felele ő, olyat 
mondok, a mi szerepeim közt van. Csupán arra kérte 
a szinlap irót, hogy annyit tegyen ki a czédulára : Nagy 
úr valami hallatlan furcsa tréfával fog föllépni s hogy 
az ő föllépte következzék az igazgatóé előtt. Az igazgató 
maga pedig rettentő pánczélos jelenethez készült, vala
mi hadvezér akart lenni, ki egy monológban kegyetle
nül elfoglalja Jeruzsálemet. Nagy Pista egész a rákövet
kező számig egyre megtartá a titkot, akkor aztán inas
nak öltözve kilépe a színpadra és e rövid jelentést mon- 
dá, miből egy egész szerepe állott: „Bivalyfi úr kíván 
udvarolni“, ezzel kétfelé tárta a középajtót, s inte az 
utána következő igazgatónak, hogy rajta a sor, már ő

elvégzé a magáét. Ez pedig a mint kilépett oly óriási 
hahota fogadta, hogy szóhoz nem birt tőle jönni, s nem 
lévén tudója az előzménynek, majd elsülyedt bámulatá
ban, hogy mit tud ő rajta a közönség oly nagyon ne
vetni ?

R c b u s z.

i

Nagy Pista híres komikus, azokban az időkben szin
ten ki volt téve annak a szekatúrának, hogy a személy
zet szűke miatt holmi inas szerepeket is el kellett vál
lalnia. Egyszer, mikor már a publikum mindent meg
unt, a társaság azt határozta el, hogy énekes és szavalati 
egyveleget fog adni, még pedig oly módon, hogy a ta
gok mindegyike tetszése szerint azt válaszsza ki szere
peiből, a miben legerősebb, a mi neki legjobban tetszik. 
Nagy Pistát is kérdezik, hogy hát ő miben fogja magát

V alam i nócz.

Egy kis lánykától kérdezték :
— Édes gyermekem : hány éves vagy ?
— Vad nócz, vad tizennócz, de tudom hód nócz.

i
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Vad roináncz.

Együtt voltak, — de mit is beszélek . . .
Együtt lenni csak a szokott, a ki 

Úgy koronkint egymást barátságból 
Hébe-hóba szokta látogatni.

Együtt üllek, akarám mondani 
Bandi, Pista a megyehüvösén,

Miért ültek, kutya-história,
— Mit tagadjam? — csak ki vallom biz én.

Hát az egyik, — tudniillik Bandi,
— Semmie sincs e széles világon — 

Gondolkozván sok mások sokjáról
lm egyszer lát, való-e vagy álom?

A pusztának fáta morganája 
Ködében, ott úszik egy valami,

Én Istenem micsoda madár az,
Ki tudná azt nekem megmondani?!

Jöjj közelebb ó én óhajtásom!
Hadd lássam én ékes termetedet,

Ló vagy-e, vagy tehén, avagy sertés?
Ki egyformán bájlod személyemet.

Igen-igen ló, ló! nosza Bandi 
Neki indúl Isten igazában,

Vadló ez, mond; olvastam én erről 
Az állatok históriájában . . .

Az e, vadló, hát hisz a szelidet 
Ilyenformán el sem bocsátnák tán.

— Aló! neki mint a tigris, épen 
Olyan gyorsan ott terem a hátán.

Jóhiszemű Pista pedig szunyád 
Egy bokortő árnyas közelében.

És fölébred ; útczú dísztó! . . .  ni n i!
Vinnék már a lopott lovát, épen . . .

Sürgősbirtokháboritó Bandit 
Pista kezdi kapaczitálgatni 

Olmosával, — az Isten verje meg!
Ki látott igy az elmére hatni.

No denique a keresetlevél
Rápuffán a mi Bandink hátára,

Bandi se rest, ő is ellenbeszél,
De ennek meg válasz lett az ára.

Nem tudom, hogy a végirat körül 
Melyiknek van erősebb okmánya,

Annyi való, hogy a perdiscursba 
Igényt formál — a ló volt gazdája.

Végre is hát a leve belőle,
A tárgyalást mások rekeszték be 

S Ítéletét a szolgabirónak
Ott liallák a megye tömlöczébe’.

A peres ló hová lett ? tudj’ Isten !
Nem kell mindent úgy tudni akarni,

Elég a, hogy Bandi, Pista szokták 
Most már azt a faderest vakarni.

Dongó Sámuel.

T A N U S  Á G 0  S M E S É K.

K e ll?  Xem kell?

Hozta a májszterné a túrós-csuszát az asztalra. A 
májszter kezébe fogta a kanalat, s az öreg legény felé 

! fordult :
— No János, kell? nem? no jó.
Minthogy János nem volt gyors a feleletében, a 

j gazda maga felelt rá nemet s nem adott neki belőle. 
Akkor aztán fordult az inashoz :

— K ell?____
Hanem az gyors volt a belevágásba s odakiáltott :
— Kell hát!
Akkor aztán kapott a majsztertől lábszíjat a há

tára; mert ezt értette azalatt, hogy kell-e?
Tanúság e meséből az, hogy az ember várja elébb 

¡végig,,hogy mivel kínálják, csak azután nyilatkozzék, 
hogy kell-e, vagy nem?

Ilin. Xem veít ám!
A tatárjárásban azt gondolták ki a jámbor szé

kelyek, hogy könnyebben megszabadulhassanak unalmas 
vendégeiktől, hogy biz Ők kivetették maguk között, ki 
hány tatárfejet tartozik szállítani bizonyos időre a ho- 
moródi barlanghoz, hol a főhadiszállás volt? már azt 
akár honnan vegye. Egy lusta ficzkó nagyon késett a 
maga rátájával, aztán a többiek már csúfolni kezdték; 
egyszer aztán megharagudott, vette a kézíját, meg a 
szablyáját, hogy; no| majd hát hoz ő most már mindent.

Egyszer aztán vissza jön s hoz a tarisznyájában 
két levágott lábat :

— Éhen van né!
— Hát te rusnya béka, riad rá a dulló, nem tud

tad má levágni a fejét?
— Hm! Nem vót ám.
. . . .  Tanúság belőle az, hogy könnyű annak a lá

bát bántani, a kinek feje nincsen.

Az ürgepiisztitók.
Arokszegi úr jutalmakat tűzött ki a parasztfiúk kö

zött beszállítandó ürgefejekre, fejenkint egy bankó ga
rast. Persze, hogy rettentő sok ürge fejet hordtak ősz-



79

sze neki a határból, a mi nyáron a legyek miatt kezdett 
nagyon alkalmatlan lenni. Azt mondta hát a fiúknak, 
hogy ezentúl ne hozzák neki az elfogott ürgék fejeit, 
hanem csak a farkaikat. Az is meglett. Egyszer aztán 
kimegy a mezőre, s látja hogy rettenetes sok ürge 
ficzánkol alá s fel a porban, de annak egynek sincs 
farka. Hát a gaz kölykek, a mint levágták az elfogott 
ürge farkát, megint útnak eresztették, ne hogy kivesz- 
szen a magva e jövedelmes keresetforrásnak.

. . . .  Tanúság ebből, hogy azért, ha elvágják az 
ürgének a farkát, még sem lesz abból tengeri malaez.

E redeti kívánság,.

Egy jámbor atyafit pénzbírságban marasztalt el a 
bíróság; minthogy pedig fizetni nem tudott, a komáját 
kérte meg, hogy legyen érte kezes. A koma elment a 
bírák elé, s elvállalta a kezességet az elmarasztaltért, 
ha az meg nem fizetne idejére.

Azonban pár nap múlva az elmarasztalt fél össze
veszett a komájával, most tehát újra a birák elé vivé 

: őt magával s azt kivánta ott tőle, hogy már most o is 
állít sóit maijáért kezest, ha meg nem találna ő helyette 
fizetni, mert neki nincsen többé bizodalma hozzá.

M eghalt apád anyád.
Egy szabadságos katona ment hazafelé, s épen egy 

folyóhoz ért. a min épen egy czigánv jött át.
— Ugyan morék ám, — szólítja őt meg a baka, — 

nem vinnél át engem a vizen.
— Át vizsem bizs én, csak egy kis bagót adjon ka

tona uram.
— Lesz, — biztató őt a hadfi.
Felkapaszkodik a baka a kétlábú szekérre.

— Hallod-e more. tudnád-e te megmondani, mikor 
születtem én?

— Üm, hát virág-vasárnapján.
— Hát mi vagyok én ?
— Jaj jaj, bizsony ast gondolja, hogy én semmit 

| sem tudok : orság-őrzső.
— Hát a lábamon mi van?
— Kurta sárii kis csizsma.
— Hát a fejemen ?
— Gyenyeriséges kis csákó.
— Hát a vállamon?
— Rozsmaringsál.
Épen át értek a folyón, a more leszállító terhét.

— Hallod-e more, én már rég nem voltam odahaza, 
szeretném tudni, hogy vannak otthon, szagolj meg te 
engem, mert azt mondják, a ki joszagu, annak apja 
anyja él (a czigánv megszagolja.)

— Jószagú , akár a füszerszámusbút, ílnek , apja, 
anyja mindenféle nemzetsége . . .

A czigánv csak várja a neki Ígért bagót, de a 
bagó a baka pofáiba tűnt e l, nagy szomorúan vissza
ballag, mikor átért, visszakiált a bakóra :

— Azst gondolod hogy te virágvasárnapján sü
lettél? az> ám ördögüzső kedden; azst gondolod, 
kurtasárú kis csizsma van a lábadon? azs ám síli tiké; 
azst gondolod, hogy gyenyerísiges kis csákó van a fe
jedbe? azs ám gólyafések; azst gondolod, hogy rozsma- 
ríng-sál van a válladon?azs ám pokolgerenda: azst gon
dolod hogy te jósagú vagy? azs ám bides mint a deg, 
meghalt apád anyád, mindenféle nemzetiséged! — avval 
tova vágtatott.

Mit felejtett otthon.

Egy táblabiró, ki sok élczéről volt nevezetes, ké
szült gyűlésekre Nagy-Váradra, sógora megkérte, hogy 
vigye be, mit az szívesen meg is ígért.

Néhány nap múlva volt az indulás, el is indult sze
rencsésen; mikor már Váradhoz közel volt, megszólítja 
inasát:

— Te Jancsi, úgy eltöröm az eszemet, hogy mit fe
lejtettem én oda haza? nem tud eszembe jutni.

— Talán a nagy tajtékpipáját? téns uram.
— Nem, az itt van.
— Vagy a zsacskóját.
— Azt sem, az is itt van.
— Talán hát a pálezáját vagy kardját ? de hisz azt 

mind én pakoltam fel a téns úrnak.
— Nem azt, nem azt, ismét gondolkozik az úr, 3 

¡egyszer csak elkáromkodja magát : — Hű! a sógoromat
felejtettem otthon.

A 9-ik számbeli rébusz megfejtése.
„Nem minden botbúi lesz borotva.*4
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P est keleti typnsa.
Egy utazó sógor azt írja Pestről elmés tárczaczikkében, hogy ilyenkor nyáron Pestnek valódi „keleti 

typusa“ van. Bizonyosan ilyesmi ragadhatta meg a figyelmét.

Ö rülök h ogy  van szerencsém !

Két híres státusférfi a régi jó világban sok idő óta 
állt már szellemi úton barátságos összeköttetésben, le
veleztek, izengettek,egy ügyet pártoltak, nagyrabecsül- 
ték egymást; de még személyesen nem találkozhattak. 
Egyszer mind a kettőnek eszébe ju t, hogy ők egymást 
meglátogatják. Mindegyik megakarta lepni ismeretlen 
barátját, azért nem irt róla, hogy jön s egyszerre indul
ván el hazulról, kicsinyben múlt, hogy a sors azt a tré
fát nem játszta velünk, hogy egymást az úton elke
rülve, akkor érkezzenek meg jó barátjuk házához, mikor 
az épen a másikat keresi.

Hanem szerencséjükre volt egy nagy pocsolya az 
út közepén, melyet a jövő-menő szekerek aként szoktak 
kikerülgetni, hogy egy kicsit kitértek neki a szomszéd 
búzaföld tisztásába, a mi két árokhányás között maradt. 
Ezen a szűk defilén találkozott össze a két jó barát sze
kere. Egy kicsit sötét is volt már, aztán meg mind a 
kettő more patrio könnyű szekéren utazott; ki paraszt
nak, ki zsidónak nézte a másikat, s azt hitte, hogy majd 
amaz tér ki előle a pocsolyába. De biz a pocsolyába 
egyik sem ment bele, s ebből az lett, hogy a két szekér 
összeakadt, majd felforditotta egymást.

Először csak onnan az ülésből kiabáltak egymásra.
— He te pimasz paraszt! nem tudsz kitérni becsü

letes ember elől.
— Micsoda? Ilyen adta zsidaja. Még én térjek ki 

neked.

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

A gúnynevekre mind a ketten leugráltak szekereik
ről ; neki estek egymásnak :

— Kicsoda az úr?
— Hát az úr?

— Én Xfalvy vagyok!
— Én meg Yváry.
. . . .Örülök, hogy van szerencsém.
Hanem azt még is nagyon restellték,hogy egymást 

így kellett személyesen megismerniük.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten
(Egye:em-utcza 4. sz.)
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