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E G Y  A K O L , E G Y  P Á S Z T O R .

Mit a próféták, a nagy látnokok 
Megjósolának, — im elérkezett.
Kik egykor szemközt álltának, azok 
Kiengesztelve nyújtanak kezet: 
Villongó nagy harag lenyúgodott,
Mely oly kitartón dühönge másszor; 
Hol egykor harez dúlt, béke alszik ott 
Es Ion ime egy akol egy pásztor.

Szegény és gazdag, ész és rang-nemes, 
Vitázni megszűnt elsőbbség felett. 
Irigység, féltés többé nincsenek,
A jobb jövő mindnyájunk kincse lett. 
Miveit újítás s ős ragaszkodás 
Mely koptatá egymást, mint két ráspoly. 
Kiegyezett s együtt halad odább :
S lett belőle egy akol egy pásztor.

Nincs hit miatt többé vak gyűlölet,
Minden oltáron jó az áldozat,
Nincs szent vita hajszálnyi ok felett 
Közös szerelmünk együvé hozott.
Egy lett imánk; — közösen ünnepel, — 
Örömnap hogyha virrad : hogy ha gyásztor : 
Szivének mélyiből minden kebel.
Eként leve egy akol egy pásztor.

Bölcs férfiak, a kiknek elveik 
Távol valának, mint két égi sark.
Most régi gyülölségiik elvetik 
S csak egy szavuk van : tartsd meg a magyart! 
Kik egymást tán halálra keresék 
Együtt járnak, mint Pollux és Castor,
Megadta érnünk a kegyelmes ég 
Hogy nálunk lett egy akol egy pásztor.

Kik egymás nyelvén nem beszéltének.
S szivök gyűlölt, nem értett ajk miatt, 
lm most egymás leikéből értenek,
Mint egy anyától született fiák.
E jó anyának szíve hogyha fáj,
Halljuk dobogni nagy földinduláskor.
De kínja ime gyógyulásra vál,
Mert lett rajta egy akol, egy pásztor.

Ezernyolczszáz ötvenkilenczbe’ volt 
(Jegyezzük ezt a jobb évek közé!)
Midőn a választófal leomolt —
Mely sziveinket elkülönözé;
Midőn párt-, faj-, rang-, vallás-gyűlölet 
Kiveszett e honban minden háztól.
Maradjon így hát világ végéig 
Egy Isten és hon; — akol és pásztor!

K — í  M — n.

Valamint az 1858-ki, úgy f. évi teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

\
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A  B O R K Ó S T O L Ó K .

Nemes nemzetes és vitézlö Muskutáj Gábor 
úr hetedhét országra szóló hires czivis volt ac_.
maga idejében. Jámbor erkölcsű ember volt, 
erről kezeskedett takarosán neki termett egyet
len egy hasa. Józan életének világos tanúbizony
ságául szolgáltak piros ábrázatjáriak tündöklő 
orczái, a min aztán, miként contractuson a piros 
pecsét, úgy tüne fel mértékletességének authen- 
ticuma, a neki bibircsosodott s borral táplált 
„patent orr“ .

Physicai több ily jeles, de föl nem tűnő ki
képzettségeit édes testének a classicitás fokára 
emelte generatim véve! — kifogyhatatlan szomjú 
s fáradhatatlanúl működő torka, mi előtt az Er- 
mellékének ritka pinczéje volt az, a mely térdet 
fejet ne hajtott volna, sőt mi több, még a szőlő
tőkék is tisztelettel emlékezének rá, — elannyira, 
hogy azon a világon a melyen ő járt kelt szüret- 
felé, csupa hódolati szerénységből duplásan ter
mék meg a maguk rátáját, mondom tehát ismét, 
hogy nemzetes Muskutáj Gábor ár hetedhét or
szágra szóló hatalmas czivis ember volt a maga 
idejében.

Korcsmában azonban soha sem adott egy fü
leden pitykét sem borért; mert volt a pinczéjé- 
ben annyi meg oly7 jóféle, és minden fajtájú, 
hogy7 azelőtt meg más ember hajtott ám térdet 
fejet, már t. i. a ki a borfélét szerette és tisztelte; 
mert hej finom borai voltak, különösen egy ér- 
melléki pinczéjében, elmerem mondani kedves 
olvasóm, hogy még a muszka császár sem már- 
togatta különbbe a nyelvét, mikor t. i. jobbat 
nem ihatott az ilyeneknél.

Büszke is volt a nemzetes úr boraira, de meg 
is látszott rajta, mert más holmi csősz-kergető 
kerti vinkó-féléről hallani sem akart, nem hogy7 
még inni belőle. — Szerelmes olvasóm! Nemze
tes Muskutáj Gábor úr, egy7 szó mint száz, ritki- 
totta párját minden tekintetben és mindenütt, a 
hol csak maga volt egyedül.

Egy7 utczában lakott a nemzetes úrral kedves 
komája Bajusz Márton doctor úr, nyalka egy úri 
ember volt ez a maga nemében, de meg volt ö 
benne is bizony az a gy7arló hajlandóság, hogy az 
italfélét, kivált ha b betűn kezdődött, maga előtt 
sokáig nem tűrhette; vagy is kiváltságos tanyát 
ütött torkában a szomjúság, a minek természete
sen, hogy' legjobb antidotumáúl szolgált aztán 
mindenkoron az ivás, persze bölcsen megjegy7-

zendő lévén, hogy nem annyira az ártatlan víz
nek ivása, mint inkább azon plánta- levének, a 
mely körül karóval, meg nietéző-késsel szoktak 
járni.

Szó sincs róla, hogyT aztán, mikor ez az egy 
egy pár ember egytive került már t. i. Muskutáj 
úr és Bajusz doctor úr, együk sem vált szégvé
nére a másiknak. Nem ittak ők nagy hűhóval, —  
mint a nóta is tartja,hanem másra hagyták a bo
londját rendesen, ők csak ittak, iszogáltak csen
desen; — még pedig szörnym sokat!

Történt egyszer, hogy ez a két illöleg auffi- 
rolt úriember egy7 kriminális hideg decemberi 
napon, úgy7 karácsony7 ünnepe előtt, összebeszél
tek s magokat jó meleg deczbundába bequárté- 
lyozva, fölhajtatának az Ermellékére bort kós
tolni, mi nálok nem valami exoticus cselekedet 
volt, miután ezt gyakran igénybe szokták venni, 
mikor már otthon nem schmakkolt a vinkó.

Beestéledett midőn felértek az Ígéret földére, 
s miután pedig így- elkéstek egy7 kicsit, az időnek 
minden perczével gazdálkodva, siettek a pin- 
ezébe lefelé; leérvén egyunás eleibe állának s 
mint egy hálát adva a Mindenhatónak, hogy7 
idáig békében eljuttatá őket,azután sokat jelentő 
s mint egy  biztató fejbillentéssel értesítők egy7- 
mást, hogy7 „lássunk a munkához már most.“

A  pinezében asztal és székek valának rendre, 
mint valami becsületes szobában, poharak s min
denféle szerszám a mivel inni lehetett, valának 
rajta mint egy  tanúskodva arról, hogy7 e hely7en 

i torokkal kell kiállani a síkra. Lássuk tehát már 
| most mit mivel e hely7en két hősünk.

Legelőbb is tehát Muskutáj Gábor úr egy két 
itezés lopótököt von markába, mig a doctor úr 
egy terjedelmes öblíi pohárral követte lépteit, 
egész a pincze leghátulsó részébe, a hol is egy 
csupa fekete vasabroncsos hordó aknáját feliité 
Gábor úr, s igen müértöieg bedugván lopója vé- 

;gét a hordó száján, kiszippantott belőle egy pár 
pofára valót, a doctor meg alátartván poharát, 
szép nagy szőke bajuszát kétfelé simítá s ingerlő 
gesztussal vivé szájához, s jókat korty7antott be
lőle, azután meg Gábor úr cselekvé azt, erre meg 
egymás szeme közé néztek egy darabig, megint 
ittak, megint néztek, végre pedig Muskutáj úr 
kérdé :

— Na kedves komám, hogy7 esik ?
— Nagyon fámul — monda a doctor, — ha-
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nem próbáljuk meg eme másikat is, mit mond? s 
majd aztán a melyik legjobb lesz, ahoz szegődjünk.

Ez indítványra sorra kóstoltak minden hor
dót, mindegyikből jó portiót ittak, ez addig tar- j 
tott, mig végre Gábor úr azt kérdé :

— Na kedves komám, melyiknél maradjunk 
már most?

— Hát biz én úgy gondolám Gábor bátyám, 
hogy unaradjunk a legelsőnél, mert legjobb sort 
venni, rendbe menni, ha kiiszszuk — a másikhoz 
lássunk csebres hordó volt az az első a leg
finomabb 34-iki bakarral töltve).

— Jól van hát komám, hozza elő azt az or- 
rost, hadd veszem teli, aztán hát csak a mellett 
maradjunk, mig tart benne.

Borivó emberekhez szólanék egy pár szót, 
még pedig az olyanokhoz, kik már sokféle jó 
bort ittak életükben, azon jó reményt táplálva 
az „Üstökös*4 nagy érdemli olvasóinak egy néme
lyikéről, hogy ilyesmit próbáltak már; tehát 
uraim csak azt akarom mondani, hogy a milyen 
bort ez a két úriember ivott, 34-iki finom bakar-
bor volt! olyan mint a lá n g !--------------A  mint
aztán a televett hat itczés kancsót letették az 
asztalra, szemközt ültek egymásnak, közbül hagy
ván e tisztes alkotmányt, azután meg rágyújtot
tak s megkezdék a „baaríe ivást.

A kancsó tartalma, a láng nedv, egy pár órai 
idő múlva vége félé járt, a két pályahős elcsen
desedett, s mintha valami mély gondolkozás fá
rasztó hatásától lettek volna leigázva, bámultak 
a levegőbe, a ki őket látta volna valami pano
ráma nagyitó üvegén, megesküdött volna rá, 
hogy két ujabbkori petrificált papja Bachusnak. 
Mindkettejük szemei csudás fénynyel ragyogá- 
nak, csak hogy mozdulatlanul, a pipák nem füs- 
tölgének, a gyertya is, mintha ö ivott, volna leg
többet, félre csapta belének karimás kormát, s 
s nagy phlegmával terjeszté hétköznapi cseléd
világát, látszott a mámor öntudatlanító miikö- 
dése a két czivisen meg a gyertyán is.

Azonban a sajátszerü csendet Bajusz doctor 
zavará meg azon gépszerü mozgatásával karjai
nak, hogy minduntalan Gábor úr orrába igyeke
zett markolni az asztalon keresztül, mondván 
egész aggályteljes ijedtséget mutató halvány 
ábrázattal minden neki markolása után :

—  Gábor bátyám, mi lelte? Gábor bátyám?! 
Gábor bátyám!? — mig végre a karok önsúlyuk 
terhe alatt lehanyatlottak, s az előbbi mély csend 
és meredt bámulás álla be doctor úr részéről. — 
Gábor urat e sajátságos tünemény nem zavarta,

(de nem is zavarhatta!) mert szintén hatalmas 
melancholiával bámulta Bajusz doctor urat, azzal 
a különbséggel, hogy két ökle segitette tartani 
bazsa-rózsába játszó fejét, a mivel szörnyen bá
mult. Csak bámult, csak nézett s a mint igy cse
lekednék, hát egyszer csak rákezdi németül igen 
lojális oda is képzelt complimentirozásokkal 
megszólítani Bajusz urat, még notabene sapkát 
is emelítve :

— Ich bitté mit wem habé ich die Éhre zu 
sprechen ? —  s várt a feleletre, de miután az el
maradt újra ismétlé a kérdést s avval ő is vissza 
hanyatlott a mély hallgatásba és bámulásba.

(Uraim, ez az érdemes úriember sohasem be
szélt németül életében, vagy is mióta Kézsmárk- 
ról hazakerült a cseréből, de most tanúbizonysá
gául annak, hogy ez ékes nyelvből még is ragadt 
rá valami,kihozta e véletlen soha nem tapasztalt 
körülmény.)

Hagyjuk el bajnokinkat, úgy sem sok mon
danivalónk van az ezután történtek felöl, mert 
mindössze is elaludtak mindhárman, már t. i. 
először a doctor, azután Muskutáj úr, s végre 
meg a gyertya.

Másnap a vinczellér ment le a pinczébe meg
nézni, hogy mit csinálnak az urak, mert már 
megijedt, hogy tegnap óta még csak fél sem pil
lantottak a pinczéböl, s a mint leért, látja, hogy 
ott alszik ülve mindakét hős, elöttök a tönkre 
ürült nagy kancsó.

Végre felébredének, s akkor kezdé elbeszélni 
a doctor, hogy soha sem látott olyat mint az 
előbb (t. i. tegnap), mert olyan orra nőtt Gábor 
bátyámnak, úgymond, mint egy tisztességes sza
lámi, azután mindig nőtt és nőtt el-annyira,hogy 
már vastagabb volt egy rendes hurka-töltőnél, 
s azért kapkodtam felé, hogy mindig felém nőtt 
és már valósággal félni kezdtem tőle.

Gábor úr is elmondá aztán mit látott, látta 
tudnillik, hogy valaki ül előtte, de el nem bírván 
gondolni ki lehet, úgymond:

— Sohasem láttam én ezt az embert, ugyan 
váljon ki lehet? honnan jött ide? németnek kell 
lenni, hogy ide vetődött, mert magyar ember ha 
hijják is, nehezen megy valahová, de ez csak úgy 
vetődött ide; s akkor szólítottam aztán meg ked
ves komámat olyan szép nyelven, de teremt ucs- 
cse elhigye komám, ez egyszernél többször soha 
sem volt a számba e fránya nyelv. — Bizony 
kedves koma ez a 34-iki megviseli az embert, még 
igy soha sem jártam tőle, pedig rég ismerem már 
a fajtáját.
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Elmondák igy egymásnak a történt dolgokat, Ebből tehát az a tanúság, hogy nem jóabor- 
persze nagy titokban, mert szörnyen restelték ral tréfálni : „kivált a jó borral.u Én magam is 
volna, ha valaki megtudta volna. Nem is tudja tudom, hogy hamar a lába szárára tekerödzik az 
ezt mai napig sem senki, oly szépen elsimították embernek, de azért mégis tudj’ Isten! sokkaljob- 
ök az egész bajt magok közt, hanem azért a bán szeretem, mint a vizet, pedig azzal avattak 
34-iki iránt mély tisztelettel viseltettek még so- fel Isten hivének — egyébiránt nem tagadom 
káig. Ilyen is megtörténik az emberen, ha még én, hogy a viz is igen jó, különösen esőnek, de a 
oly hatalmas czivis is. bor meg hogy inni nagyon jó, ez is tagadhatatlan.

L. F.

E G Y  N E V E Z E T E S  B O R H Á Z  T Ö R T É N E T E .

Ki a Sajó mellékéről a Bódva-völgyén ke
resztülvág, annak az országúitól jobbra eső egyik 
szőlőhegyen szemébe tünend egy emeletes bor
ház; melynek két oldalához, úgy szinte két végé
hez egy-egy alacsony fiók-borház aként támasz
kodik, mintha valami nagy komondort négy 
kölyök rángatna. Tartok tőle : hogyha valame
lyik régiségbúvárnak szeme elé akad, nem tö
rődve semmivel, nem is tudakozódva senkitől, 
neki áll, a tudós világ előtt nagyszerűen bebizo
nyítja : hogy az még a góth és bizánczi épitke- 
zési stilt előzőleg alakúit ; ezért, hogy az a vilá
got el ne ámíthassa, öt megelőzőleg hitelesen 
elmondom ezen csudálatos alakú borház építésé
nek históriáját.

Irotai Gáspár — még abban az időben, mikor 
a magyar bort a lengyelek aranyokkal fizették 
— építteté ezen emeletes borházat. Neki két 
lánya volt. Judit a nagyobbik, férjhez ment Pe
csétes Ákoshoz; Pannát a kisebbiket feleségül 
vette Borzos Titus. Ezek, az öreg úr halála után, 
úgy osztoztak meg, hogy a szőlő, melynek a tete
jén a nagy borház volt, jutott Pannának, a bor
ház pedig egy másik távolabb eső szőlővel 
Juditnak. Még abban az időben sokkal erősebb 
volt a rokonsági nexus, mint a jelenkorban; a 
testvérek, sőt még a sógorok is közel egymás
hoz czivódás nélkül megfértek; későbbi dá
tumú ezen közmondás : „eb sógor, kutya koma“. 
Elég a hozzá, hogy a két testvér és sógor osz
tály után is egymáshoz közel szüretelgetett; a 
közelség egyiknek sem vált terhére. Még a só
gorok gyermekei is feltartották az atyafiságot, 
nem történt semmi olyan, miért egymásra görbe 
szemmel nézhettek volna; de már a harma- 

| dik nemzedéknél kezdtek tágulni a rokonsági 
kötelékek. Borzos Lajos és Pecsétes Ferencz, 
későbbi örökösök egymástól ellenkező természe
tűek voltak. Lajos vig, társaság-és barátság ked

velő; Ferencz hideg, mogorva; mig amaz mu
zsika szó mellett, vig cziinborák körében szüre
telt; ez oly hideg egykedvűséggel, mintha csak a 
kapáltatást végeztetné, szedetett, szűrt, sajtolt. 
Ha Lajos felszólitá barátságosan : ne vonná el 
magát s venne részt vigalmukban, „nem érkezem
m e l válaszolt. Ez a hidegség Lajost eleinte csak 
bosszantá; később kiálhatlanná vált előtte; ha 
eszibe jutott az a régi osztály, melynek követ
keztében neki saját földterületén mást,kit ki nem 
állhat, tűrni kell, a legjobb kedve is egyszerre 
odalett. Feltette magában, hogy ezen kellemetlen 
állapotnak —  bár mibe kerüljön is — végét sza
kítja.

Először is a barátságos útat próbálta meg. 
Elbeszélte neki, mily alkalmatlan — kivált rósz 
időben — ha a borház távol van a szőlőtől; a 
gazda a szedőkre nem ügyelhet, a puttonosok a 
járással keléssel mennyi időt veszítenek, több 
ilyen okok felhordása után ajánlá, hogy ö az ősi 
borházat becsáron vagy alku szerint általvenni, 
vagy pedig a helyett a Pecsétes szőlejében — ott 
a hol kívánni fogja, mást ugyan olyat fog épít
tetni; mindezekre Pecsétes röviden válaszolá : 
hogy ö az ösiségböl egy talpalatnyit sem fog 
másnak adni vagy elidegeniteni.

Lajos úr nem az az ember volt, ki ha egyszer 
magában valamit feltett és egy úton nem boldo
gult, a kivitellel felhagyott volna; ha felakadt 
egyiken, választott mást, melyet czélravezetöbb- 
nek gondolt. Megtörvén a barátságos egyezkedés 
az ellenfél oktalan makacsságán; kötöréshez lá
tott, a követ az ősi borház eleibe hordatá; abból 
épen az ajtó előtt, de úgy, hogy az azoni bejá
rás lehetetlenné vált, egy kisszerű borházat épít
tetett. Mit megtudván Pecsétes Ferencz, minden 
szó és megindulás nélkül a borház túlsó oldalán 
ajtót vágatott. Erről Borzos Lajos értesittetvén, 
az új ajtó eleibe szintén uj borházat építtetett.
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Ezután a nagy borház végire került a sor, először 
az egyik aztán a másik végin nyilt uj ajtó; mi- 
mihelyt az ajtó készen volt, eleibe készült az 
előbbiek mintájára az új borház.

Ebből átlátta Pecsétes : hogy így ellenfelén 
nem foghat ki, pörbe fogta őt. De ezúton sem 
boldogulhatott; mert egy évnél nagyobb idő 
folyván le, a négy ajtó és íiókborházak elkészí
tésénél, őt rövid úton a régi ajtó használatába az

alispán vissza nem helyeztetheté; a más három 
ajtóra nézve meg Borzos kerekedett feljebb; tör
vényesen bebizonyitván: hogy az onnani kijárást 
az ö birtokára Pecsétes soha sem használta. Csak 
a négyes pör után egyeztek ki a pörlekedők, ma
radván egy esség szerint a borház Borzos Lajos
nak; a történtek emlékéül áll a mai napig legki
sebb változás nélkül.

D. P.

A vámszedö és a juhász.

1850-ben az e—mi kövezet-vámszedő megszólita 
egy a sorompón fülese társaságában átmenni akaró mar
kos juhászt, hogy fizetne vámot.

— En grófS—or juhásza vagyok és soha sem fizet
tem — mondd ez.

— Az új törvény szerint a gróf maga is fizet; — 
viszonzá a vámos.

— Hát az embernek is kell fizetni? — kérdi a 
juhász.

— Nem, csak a szamárért fizet kend.
— Hát ha valamit viszek ?
— Akkor sem; — Ion a válasz.

Csónakázás a szárazon.
Az e—i erdő tetején van egy 3—4 láb mélységű 

nádas tó, mi az urasággal és a közbirtokossággal közös, 
s a mi egész éven által bőséggel meg van töltve szár
csával és réczével; ezen vízi-madarak az uradalmi 
ispánynak rég szálkák voltak szemeibe, de a vizbe sem 

; ő, sem az urodalmi kerülő (alias dologkerülő ostoros 
béres) nem bátorkodtak puskával bemenni; hogy e ba
jon segítve legyen, vett az ispán Badacsony alatt egy 
egyes fából kifaragott lélekvesztő csónakot; a csónak a 
tóra bocsáttatván, nosza rája a kerülő éjjel nappal ül
dözi a szegény szárnyasokat, mig egyszer a csónakból 
kibukik s csak a kenderáztat ók hősies elszántságának 
tulajdonítható, hogy bele nem fulladt.

Ezen szerencsétlenségét az ispánjának jelentvén, a 
szárnyasok lesését továbbra megtagadta: „no várj Istók, 
majd megtanítalak én téged csónakázni44 — azzal sze
keret rendelvén, a csónakot a tóból a májorudvarba be
vontatta.

— No hát gyere füles! — evvel a juhász felkapta 
utitársát vállaira, és jó  szerencsét kívánva, a sorompón 
szépen átvitte magával.

Beleülnek ekkor a száraz udvaron levő csónakba az 
ispán és a kerülő, mindenik egy jó dorongot vevén ke
zébe, az ispány kezdi tanítani obscurus tanítványát,neki 
szegezi mindenik dorongját a földnek, az ispán dorong-* i 
jának vége épen egy meglehetős nagyságú sóskőre ju 
tott, mely a nyomás és mozgatás által alóla kihömbölö- 
dött s igy a dorong hátrább csúszott, örömmel kiált fel 
ekkor az ispán : „Szorítsd Istók! megy ám.44 Azonban 
bár egész napot eltöltőitek a szorításban s azóta folyto
nosan minden nap gyakorolták a hajókázás mesterségét, 
a csónak helyéből csak annyiban mozdult, a mennyiben 
a nap szárítását megúnva, végig repedt, és a földön két
felé terült.
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Az a legkevesebb!

Losonczi vásáron találkozám egy rég nem látott fa- 
lunkbeli urambátyámmal, ki megterhelve magát a vásár
lóit tárgyak sokaságával, épen a szállása felé tartott. — 
Egy kezébe három pár cselédjének vett csizmát, hóna 
alatt kedves oldalbordájának vásárfiának vitt. egy cso
magba kötve vattás überrokkot, fején szintén cselédjei 
számára egymásra téve kisebb nagyobbrendü kalapokat, 
még annak is a karimái megrakvák, a kedves honma
radt apró magzatok részére holmi édesnemü garasos 
ennivalókkal, ujjai között vitt pedig, mi legfőbb, maga 
számára néhány hosszú rimaszombati csutorás megyszá- 
rat, melyeken oly szépen látszottak fényleni az új ku- 
pakn podrecsányi pipák, mintha új ez-üsttel lettek volna 
befoglalva, melyekre oly epedőleg nézett, mintha gon
dolná magában —  óh mi kár, hogy nem szívhatom be
lőletek a magam-féle termeszthető csetneki vagy dul- 
házi dohány-fajt. — Megszólitám őt, miként szolgál 
egészsége s több efélét.

— Én csak elvolnék édes uramöcsém, — felele, 
szeretett volna megölelni, megcsókolni, de a vásárlóit 
tárgyak halmaza miatt nem volt képes; — sok látja a 
kiadás, pénzünk pedig nincsen.

- E j h !  édes jó uram bátyám, a pénz a legkevesebb 
— felelém röviden és úgy könnyen odavetve.

— Ej, ej! öcsém a ki lelke van, — vágott rögtön 
| szavamba, — de boldogok vagytok, ha ily könnyen ve

szitek, de mit mond az apád odahaza ?
— Édes uram bátyám , ne úgy értse — mintha ne

kem talán sok volna, sőt ellenkezőleg, tudnillik én azt 
mondtam, hogy a pénz nálam is a legkevesebb!

— No már úgy más!

Új kocsistanitás.
Mélády gróf bizonyos társulat üléseiben szándéko

zott részt venni, csak maga ült könnyű négy fogatú ko
csiján a hátulsó ülésben, valami tárgyon mélyen me
rengve, midőn egyszer Jóska kocsis hirtelen suhintani 

(akarván a hosszú ostorral, urát meglehetősen képen 
vágta.

A méltóságos gróf nem akarván a szép tervek gon
dolatszálait elveszteni, Jóskát feddés nélkül hagyta,

1 egy kis orrfintorítással ügyetlenségét elszívelte.
Tovább haladtak az úton, a szeles új kocsis — su

hintás közben — megint egy jó ütleggel tisztelte meg a 
méltóságos tervező hazafit. Ekkor sem mordúlt Jóskára 
méltósága, hanem zsebéből krétát vevén elő, a kocsiol
dalra kettőt rótt, s elmélkedését tovább folytatta, Jóska 
is csak csapkolódott, míg rovása hatig telt s a gróf is 
nagy tervével vázlatban elkészült.

Fokozott boszúsággal szólt Mélády gróf Jóskának :
— Megállj! ideülj helyemre, te még nem tudsz lo

vat hajtani becsületesen.
Jóska nagy hegyesen ül hátul, a gróf úr pedig kevés 

vártatva ügyesen suhint s a kocsist jól képen teremti a 
suhogóval, hogy a szeme is zöldkarikát hány.

— Vigyázzon méltósága — szólt élesen Jóska, — 
mert ugyancsak képen vágott.

A gró,f hátrafordúl egész komolyan — törülj le az 
oldalról egy húzást, még Öt van hátra, — engem hatszor 
vágtál nyakon, még sem kiáltoztam, ülj szépen s vigyázz.

A kocsis váratlanul mind visszakapta ütlegeit, s a 
[gróf aztán visszadta neki a gyeplőt és ostort azon in
téssel, hogy ezután jobban vigyázzon.

Borkorcsolya.
,,Egyél ebből a fris irosvajból apjukom !*‘ 
„Hát hol vetted anyjuk?“
„ Rég tartogatom már számodra.“
„Akkor ugyan hát nagyon is fris lehet.“
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A  csepüvé vált §onka.

A böjt hosszú napján nem várják az éliszomjas iz
raeliták epedőbb vágygyal a csillagfeljottét, mint várta 
az egri deák hat czimborájával a szüleitől farsangra 
megigért sonkát. Végre elérkezék a várva várt farsang, 
el a nagyreményű málha is. Persze nagy volt az öröm, 
midőn megpillantá a reá czimzett 12 fontot nyomó mál
hát. Rendkívüli örömmel adta tudtára társainak, hogy 
legyenek szívesek őt a kipakolásban némileg segiteni, 
kik is vetélkedve ajánlották segédkezüket, persze azon 
boldog reményben: hogy társuk a bepakoláshoz is szi
ves leend őket segédekül meghívni. Megkezdik tehát a 
kipakolást, s mingyárt a málha tetején csepüre bukan- 
nak, mire a társak közül egy e megjegyzést tévé :

— Az igaz, hogy ügyesen van bepakolva.
S aztán csak szedik, szedik a csepiit, egyszer csak 

azt veszik észre, hogy a málha fenekén vannak, a nél
kül, hogy a sonkának csak illatát is érezték volna. Rög
tön csend s egymásra bámulás álla be; azonban az 
egyik még sem állotta meg, hogy ez észrevételt ne 
tegye :

— No pajtás, vigan farsangolhatsz te kóczon, csak 
azt tudnám: nyersen, vagy sülve szokás-e ezt enni? néz
zük meg a levelet, tán csak lesz utasitás benne!? — S 
rögtön felbontják a levelet, s ime akkor veszik észi'e, 
hogy a málha nem társuknak, hanem egy hasonnevű 
helybeli takács-mesterembernek volt küldve, hogy abból 
vásznat készítsen.

Pcnzásás.

Fontos képpel jött principissámhoz a közügyész, 
mondván, hogy engedné meg asszonyom curiáján a vizs
gálatot, mert fel van jelentve, hogy kertjében pénz 
van elásva — s neki kötelessége rögtön vizsgála
tot tétetni. Tanítványom anyja elébb vonakodott, de 
azután megengedte. Jön tehát az ügyész egy csizma
dia és egy kalapos mesteremberrel, kik kertünk láb- 
jában, s egymásnak tőszomszédságában laktak, de kiket 
a török átka megfogott, úgy hogy engesztelhetlen gyü- 
lölségü szomszédok voltak. Ezek voltak a feljelentők, s 
kik annyiban egyet értettek, hogy éjfél után egy órakor 
látták a földből fellobbanni a lángot, de már abban nem 
egyeztek meg, hogy mely helyén a kertnek, egyik azt 
állította, hogy a szénaboglya mellett volt, másik azt ál
lította, hogy a nagy körtefa alatt volt a Ián2  fellobba- 
nasa. Kissé későbben jött két hajdú nagy földfúrókkal 
és ásókkal. Hozzá fogtak tehát délután pontban két 
órakor a földet furkálni; elébb a kalapos próbálta a 
boglya mellett, megzörrent a fúró, csakhamar örült a 
kalapos : — megvan, — úgymond — csak ásni kell; — 
kiássa a két erős hajdú, s ime egy görgeteg kő vala. Ek
kor a csizmadia turkálja a földet a körtefa körül, egy- 

1 szer megzörren a fúró — itt van — úgymond. Kiássák 
s egy darab tégla. így folyt a munka esti 5 óráig, ekkor 
hazajön Vaszil a béres az erdőről, kifogja az ökröt s le

ballag a kertbe, megnézni, mit növelnek ott, s bátorsá
got vesz magának megkérdezni : mit keresnek?

De a szegény oláh kérdését senki nem méltatja 
feleletre.

Én azonban az elpirult Yaszilnak megsúgtam hogy 
mit keresnek.

Vaszil megfogja kezemet, — jöjjön be — mondja : 
— hadd keressék, nem fognak ottan találni semmit, hi
szen én voltam ottan lámpással szénáért, épen éjfél után 
egy órakor, a mint az erdőre akartam menni, s az én 
lámpásom világéit látták ők a deszkakerítés nyílásán át.

A dolog meg vala fejtve, de mi azért hagytuk őket 
izzadni esti kilencz óráig, akkor fejtettük fel a dolgot.

No hiszen lett hosszú orr és káromkodás.
K.-Paládi.

Kakas Márton emléklapjaiból.
=  Látod, Guszti, olyan késő jösz haza, pedig meg

ígérted . . . szól dorgáló hangon az ifjuasszony mulat
ságból hazatérő férjének.

— Dehogy későn; nincs több tizenegy óránál.
Ebben a perczben kezdik rá a kapuczinusok tor

nyában harangozni a reggeli ötöt.
— Ahol van ni! Most harangoznak a kapuczinu- 

soknál öt órára.
— No, ha te a kapuczinusoknak több hitelt adsz, 

mint a férjed szavának . . . . !
=  Ki az a halandó ember, a ki előtt még a kirá

lyoknak is le kell venni a kalapjukat ?
•zsvupoj v — zb zig

=  No Johann, hát milyen a világ sorja mostaná
ban? emlékezik-e még rá, mikor én jurátus voltam?

— Hogy ne emlékezném. Másképen volt akkor. 
Hej mikor ülés napja volt, aztán az ülésnek vége volt, 
aztán jöttek a nagyságos, meltóságos, excellentiás urak 
le a garádicson, én kiálltam a kapuba, kiáltottam :

— ,,Excellenz gráf X . X . !“ Arra jött négy almás
szürke ezüstös hintóval, két huszár a bakon. Excellenz 
beleült, becsuktam a hintót, tovább ment, mint a szél.

Megint kiáltottam : ,,0  méltósága báró N. N.!“  
Jött megint négy szép sötét pejkó, aranyos hintóval, egy 
tollas vadász, egy huszár a bakon. Azt is felsegítettem 
a hintóba s ment odább.

Megint kiáltottam : „ő nagysága, X . Y . !“  Megint 
jött négy fekete,sallangos szerszámmal; két hajdú a ba
kon. Azt is felsegítettem; úgy mehetett odább.

Félóráig tartott, mig az ekvipázsok eltisztultak : 
volt is borravaló.

De most — mikor vé^e van az ülésnek, — da heisztm
es : „Johann, wo sind meine Gallosehen ?“

=  Nem régiben Priboj helység molnára, egy be- j 
csületes tót ember, ki 30 éven át szolgált ugyanegy ura- 
ságot, következő végrendeletet tőn :

1- o. Méltóságos asszonyom kezét lábát csókolom.
2- o. A pipámat mellényem zsebében tegyék velem 

a sírba.
3- o. Szép magyar prédikációval temessenek el.
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=  A krinolin történetéhez! Az uj alakban megje
lent Divatcsarnok (mely különben igen dicséretes törek
vést tanusit a magyar divat meghonosításában) első 
számával egy női divatalakot közöl, melynek krinolinja 
egyik szélével a Friwaldszky kert közepén áll, másik 
szélével pedig az Urményi park kerítéséig ér, a mi ind- 
zselléri lépésben nem kevesebb négyszáz ölnyi távolság
nál. Ez már csak elég széles krinolin!

=  Koczkáztatott syllogismus. Ha a zsidóknak ke
resztyén cselédet tartani nem szabad, úgy keresztyén 
rabszolgát tartani még kevésbbé szabad; — ha keresz
tyén rabszolgát tartaniok nem szabad, úgy keresztyént 
rabbá tenniök sem szabad. Már pedig, a kit az adósok 
börtönébe zárnak, az rab; — ergo keresztyén adóst zsi
dónak börtönbe záratni nem szabad. Q. f. d. (Tessék 
csak megkísérteni. Szerk.)

=  Légátus uram, mondaná el azt a szép verset, a 
mit tegnap mondott a tiszteletes úrnál, jaj be szép volt!

— Csak legyen egy szék a mire felálljak.
— No itt van egy zsámoly.
A  diák feláll a székre, s kezdi szavalni : „liarmincz 

nemes Budára tart,“  . . .  a mint egy infámis komondor 
bevetődik a szobába s holmi pulykacsontokat sejtvén 
meg a szék alatt, azok után iparkodni törekszik.

— Czoki te Mocskos! — inti a csendzavarót kis- 
biró uram, rábillentvén pálczája végével; a Mocskos 
azonban, a helyett hogy az intésre visszahúzta volna 
magát, ijedtében a szűk zsámoly alatt iramlott keresztül, 
persze, hogy szónokot és szószéket magával rántva.

<jreg biró uram nagy phlegmával azt mondja rá : 
— Ügy kell neki, minek vágyott — kathedrára

=  Hát János gazda, megjött a fia az akadémiáról? 
hej de sokat tanulhatott annyi idő alatt!

—Azt megtanulta, hogy mikor elment, elébb húzta

#) Szerkesztő úr! hol ennek a kutyának a feje? talán otthon 
maradt? Betűszedő. (Tegye ön a jövő számban a sajtóhibák közé 
Szerk.)

fel a nadrágot, azután a csizmát, most meg elébb húzza 
fel a csizmát, azután a nadrágot. Mást valamit biz az 
nem igen tanult.

=  Hát téged hogy ért az a tisztelet, hogy a falud
ban megválasztottak birónak ?

— Hát tudod, mindig sokat veszekedtem azokkal 
a semmirekellő parasztokkal. Tanakodtak, hogyan áll- 
janak rajtam boszút? s kapták magukat, megválasztot
tak birónak.

=  Hogyan kaphat az ember saját magától levelet?
X . barátunkat egyszerre érte az a megtiszteltetes, 

hogy egy megindulandó lap szerkesztőjévé Pesten s 
ugyanakkor ügyvéddé Beregszászon kinevezteték. Módja 
lévén a válogatásban, a szerkesztői állást fogadta el, s 
a másiktól elmaradt. Azonban e mellett még is csak 
megjelent a neve az ügyvédi tiszti névtárban, nem tu
dom én melyik országos, képes, nagy, nemzeti, köz
hasznú, kalendáriumban. Egy pár hét múlva kap egy 
levelet, saját nevére czimezve, melyben bámulva olvassa 
nyomtatásban, hogy ő saját maga, felszólítja saját ma
gát, mint elismert buzgóságu hazafit, hogy fizessen elő 
a tulajdon lapjára s terjeszsze annak ügyét nagyrabe- 
csült ismerői tág körében! — Hát a quiproquo onnan 
támadt, hogy a kiadó nyomatván egynéhány ezer előfi
zetési felhívást, meghagyta ügysegédeinek, hogy azokat 
szépen levélnek hajtogatva küldözzék szét az egész or
szágban lakó honoratioroknak: kiknek lakásait megta
lálják a kalendáriumban. Azok mechanice teljesíték a 
parancsot s ilyenformán az ügyvéddé kinevezett szer
kesztőnek is jutott belőle egy Beregszászra. A bereg
szászi posta pedig jobban értette a dolgot s visszautasí
totta a levelet Pestre. Eként kapott levelet X . barátunk 
tulajdon czíme alatt saját magától.

R é b a 6 z.

A 12-dik számbeli rébusz megfejtése.

„Felfordult világ.“

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Mugyar-ntcza 31. izám.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 
(Egryetem-utcza 4. »z.)


