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Kiadó-llivatal ; Pesten egyetem-utcza 4-dik szám.
V . k ö t e t .

Instantja

A. NAPHOZ.
Uram! kegyelmes Nap, megtisztellek mélyen.

Pillants már, ha akarsz, egyszer melegebben.
Az ember türelme elfogy, úgysegéljen,

Ebben a fatális csikorgó hidegben.

Hiszen jó  a mi jó, szép a tél szánkázni;
Meg bálokba járni, a míg a farsang áll.

De már a bojt alatt nincsen kedvünk fázni,
Jó volna már, ha egy kicsit alább hagynál!

Hiszen kiadhatta már a tél a mérgit,
Naponkint várjuk, hogy majd csak adsz meleget. 

S megint csak azt látjuk, hogy ő kelme még itt! 
Küld vizitkártyákat, fehér hópelyheket.

Majd meg a goromba szélvész dühöng rajtunk.
Dörömböz ajtónkon, a kéményben dúdol. 

Jég'csapokkal tele ragad bakombartunk
S bajuszunk megőszül az utczán a zúztol.

Lehetetlen, hogy ez mind tudtoddal legyen : 
Fakereskedőkkel intrikázik a tél!

S Afrikának küldi mind azt a meleget 
A mit te kegyesen számunkra rendeltél.

Uram, nézz utána, mert itt mind megfagyunk!
Süthetsz már azután, hogyha nem lesz kinek; — 

Tekints a naptárba, Márcziusban vagyunk!
Öt napra az ember már a télből kimegy.

Ez a sűrű köd is eltakarja orczád,
S itten ül már rajtunk nem tudom miolta. 

Még csak sóhajtásunk sem jut tőle hozzád : 
Az eget előlünk úgy eltorlaszolta.

Füvek és virágok el nem képzelhetik,
Miért tartják őket ilyen soká fogva?

Azok praetendálják a tavaszt; az pedig
Nálad van ; könyörgünk : ne tartsd a markodba.

Több szegény didergő ember, barom és virág nevében
K — s M— n.

Minden eddig megjelent kötetekből teljes példányokkal még szolgálhatunk. í
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NE SZÓLJ A PRÓKÁTORHOZ, HA BAJOD NINCS.

V. Mihály X . városában tehetős nemes pol-! húzta ki V . Mihály uram tízszer is nagy tom- 
gár, ősi öröksége miatt nemes rokonai ellen pert pak-óráját zsebéből, ez csak a késő időt mutatta, 
folytatott. A  per évtizedeken át csak folyt folyt, a mikor ő már rég aludni is szokott, menekülést 
Biztatta is V. Mihály uramat prókátora, hogy azonban számára nem eszközölt, mert N. próká- 
azt minden bizonynyal megnyerendi, azonban tor V, Mihály uram bajáról mit sem sejtett, 
ezen biztatásokat mindannyiszor oly busásan kel- Végre e gyötrelmes helyzetet tovább nem áll
lett V. Mihály uramnak megfizetni, hogy vágyó- hatván, egész resignatióval kivette bicskáját, s 
nának ez által okozott apadása mellett V. Mi
hály uramból a türelem egészen kifogyott, s 
ügyét mások tanácsa folytán más prókátorra 
bízta, remélve, hogy ez azt gyorsabban keresz
tülviszi. Azonban csakhamar azt vette észre, 
hogy az új prókátor a honorárium dolgában csak 
a másikat akarja utolérni, az ügy azonban ennél I 
is épen úgy hallgat. —  Ismét tovább ment te-1 
hát a harmadikhoz, inig végre belátta, hogy öl 
megvénül, de az ügynek végét még sem érendi, 
habár megcsapolt hátralevöségét mind elhono
rálná is. Lemondott tehát végkép a pereskedés- j 
röl. s még megmaradt vagyonkájával visszahú
zódván, megfogadta, hogy pert soha többé nem, 
folytat; a prókátorokat pedig, kávéház, korcsmái 
vagy társaságban, de sőt utczán is a mennyire 
lehetett, annyira kerülte.

Egyszer este a kávéház egyik sarkába hú
zódva csendesen pipázgat, midőn a huzavonásá- 
ról ismert N. prókátor észrevétlenül melléje ül s i 
kabátjának a földön elnyúló egyik szárnyára rá
teszi a szék lábát s egy ismerősével sakkozni 
kezd. — V. Mihályénál kellemetlenebb érzése 
csak az oroszlánok vermébe esett Dánielnek le
hetett. Szeretett volna, de nem lehetett távoznia, 
a játszó N — t pedig megszólitni, s ezáltal azt kabátjának elült szárnyát szépen lekanyarítván, 
játékában zavarni a félvilágért sem merte volna, lábujhegyen elsompolygott, s másnap egész bol- 
ezáltal bizonyos pernek bekövetkezésétől retteg- dogsággal beszélte el, mily ügyesen szökött ö 
vén, az idő pedig mindegyre múlt. — Hasztalan meg N. prókátortól.

A  drága bogarak.

Ki ne ismerné a magyar diákságnak különö- sen ott vannak, hol már a másik ház vagy épület 
sen a tűzoltás körüli páratlan ügyességét! A  ki menthetetlennek látszik, s az ilyenkor eíperzselt 
volt valaha azon szomorú helyzetben, hogy tő- kalap, vagy kabát, vagy épen szakái, igen jó 

! szomszédjának háza égett, s a szél a lángokat az anyagul szolgál a nevettető élezekre, 
ő házára verte; az nagyon tudja méltányolni a Egykor a többek közt egy köztiszteletben és 
diákságnak ilyen esetek alkalmával gyakran ki- szeretetben állt tanár szomszédjának háza égett, 

; fejtett vakmerő ügyességét, mi szerint ők rende- mely tanárról csak annyit kell itt tudnunk, hogy
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szenvedélyes természetbúvár leven, a bogarak
nak igen gazdag gyűjteményét birta. Az égő 
nagy ház nagy tüzet adott, az ellenes szél épen a 
tanár házára fútta a lángokat; a szűk udvarban 
füst és lángtól alig lehetett már maradni; a nép 
menthetetlennek hitte a tanári lakot, s kivonult 
az utczára, mint szintén a városi vizipuskák is. 
Egyedül a diákság tűzoltó társasága daczolt a 
dühös elemmel, kétszeres erélylyel lövellvén sa
ját vizipuskájokból a legerősebb tűz közepébe a 
sustorgó vizet. A  füst és láng miatt nem láttak, 
csak behúnyt szemmel biztatták egymást. A  fel

szólításokra, mi szerint meneküljenek míg nem 
késő, rá se hallgattak. Maga a tanár is ott műkö
dött velők, hordta a vizet a gépbe. Egyszer a 
nagy tüzropogás közt elkiáltja magát egy erős 
hang :

,,Rajta fník, mert mindjárt megégnek a bo
garak / “

Lett nagy nevetés, maga a komoly tanár sem 
állhatta meg mosoly nélkül. Az erély győzött, a 
tanáriak meglőn mentve, s másnap egy hordó jó 
bort küldött a derék tanár, s biberunt magnum 
áldomás.

[Nem hittem volna, hogy ven tetemre ily bolondot csinálnak belőlem!

Elmúltak a szünidők. Nem tudja az ember, 
hogy munkáját melyik végéről kezdje, vissza- 
vissza emlékezik ama boldog napokra, mikor az 
ember dolog nélkül is megélhetett, még sem 
volt oly hosszú ideje mint most. Visszaemlékezé
seim közt eszembe jutott az eset, mit elmon
dandó vagyok.

A — n valék egy kedves család körében, ott 
töltém szünidőm nagy (nekem mégis kis) részét. 
Egyszer azon a nevezetes napon, melyen az „Üs- 
tökös“ megjelen, hozzá még ebéd alatt egy cse
léd jelenti, hogy a téns úrral szeretne valaki be
szélni; ez a valaki pedig egy (mig meg nem ha- 

! ragitják) csendes izraelita volt, megveendő az 
| élni nem akaró juhok bőreit, s pedig párját négy 
1 forintjával (biz én nem tudom régi-, új- vagy 

váltó-forinton-e) s ezen árt izraelitánk már 
tudta.

Mielőtt N. úr kiment, én kérék magamnak 
egy rósz kabátot s egy jó széles tetejű sapkát,

: melynek azon részét, melyik a lepényhez oly na
gyon hasonlít, nyakamba búzám; ezt látva,bárki 
sem gyanította volna, hogy más mint borkeres
kedő vagyok (s e nép nyelvét is meglehetősen 
sajátommá tevém).

N, úr az izraelitához ment, én pedig más aj
tón a kertbe s onnét az udvarra, hol az alku a 
bőrökre kezdődni akart. Ősi szokás szerint bal 
kezemben egy ostor lévén, melylyel szüntelen 
vagdaloztam, mialatt mint N. urat keresőt, hozzá 
vezettek, köztünk ilyforma beszéd eredt :

Én. Jó naphot khivánok thekintetes uram!
N. tír. Jó napot Stajner (ez lett új nevem), hát 

magát mi hordozza erre?
Én. Mi hurdozna más, cshak halluttam, hogy

a thekintetes úr eladná új esztendeig a birkhabü- 
riikhet. (E szavakra az én vetélytársamnak oly- 
formán kezdtek tenni a szemei, mint a ráczvárosi 
lámpák éjfél után.)

hr. Azt ghondutham, ha má ujan righen ne- 
khem adta a thekintetes úr azukat a biiriikhet, 
cshak nem adja most ennek az úrnak oda.

N. úr. Stajner hát mit ad a bőrökért ?
Én. (Az árt tudva.) Nigy fhurint üt kharast 

adok.
N. úr. Na Náczi hallod? a Stajner öt garassal 

többet igér.
hr. Ha az (már az úri czimem elmaradt) ad

hat írté annyit, thalán én is megadhatum.
N. úr. Hát legyen a tied.
Én. Hátha én az ütütfelet megadhum, hogy 

ne gyüttem hiába, akkor cshak nekem adja a i 
thekintetes úr?!

hr. Én righi khunventius vagyok, inkhább ne- 
khem adja a thekintetes úr, úgy is tavai sukat 
vesztettünk a bürükhön:thudom ez is tudja (rám 
mutatva).

N. úr. Ha az ötödfelet megadod te is, hát le
gyen a tied.

Én. Má nem bánum thekintetes uram, ha 
kháramra teszem is, még üt kharast aduk rá, 
hogy ez a nagy utham hiába ne legyen.

ÍV. úr. Jó, a ki többet ád, azé.
Erre vetélytársam olyat kacsintott felém, 

hogy majd megugrottam. N. úr pedig alig birá 
nevetését elfojtani, s már a könyei is jöttek. —  
Egy irátot húz ki izraelitánk a zsebéből, melyre 
az azelőtt megvett bőrök száma volt felírva s 
mintegy szerződésül szolgált; mit átnyujta N. 
úrnak, hogy Írja alá, mi annyit tett, hogy a négy
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forint negyvenöt krajczárt ő is megadja. N. úr 
ekkor ijeszté, hogy szombat van, s ö ilyesmire 
vetemedett, s még iratokkal és mindennel el

látva, ezért öt feladja a rabbinak. Ö pedig mér
gesen felém fordulva felelt : „ha ennek szabad, 
mért ne szabadna nekem is !“

Ezzel befejeztük az alkut..

Másnap reggel felöltözém jókor, s kiléptem
kor az én bőrösöm már ott állt, s a legnagyobb 
alázatossággal köszöntött.

N. úrral kimenénk a kertbe,sétáltunk, s izra
elitánk is odajött. N.tir nekem mindjárt elbeszéli 
(mint ha nem tudnám), hogy járt ezen izraelita 
tegnap s végre kérdi tőle :

— Hát most már csak tied a bőr Náezi?
—  Az enyim ám thekintethes uram, láttam 

én tegnap mindjár, hogy annak a hiábavalú em
bernek még a szeme sem úgy áll, hogy megve
gye a bürükhet?

En pedig a tegnapi hangom elörántám s rá
kezdem :

— Háttense gestern kha solche expleriinente 
gemacht, waren se nischt a sói gewaltig gewesen, 
hiitten se üm finefzen groisehen mehr rewochiin 
kenne machen.

Nagy szemeket mereszte rám izraelitánk, fe
jét csóválva mondja :

—  Nem hittem vúna, hogy vín líthemre ilyen 
bolondot csinálnak belülem.

N. úr azután elengedé az általam felvert 15 
garast. Ezért örömében izraelitánk mielőtt el
ment, beállított hozzám e kéréssel :

—  Megbocsásshun a thekenyes uram, ha ta
lán valami magamfurma becsületes embernek 
niztem.

Nagyon sovány ebédet főzött a gazdasszony, miért 
a hozzá szállásolt huszár rutul morgott. Az asszony 
mennyre tőidre fogatkozott : hogy ő jobban is főzne, ha 
telnék; de nem telik.

— Tán rósz gazda a kend férje — kérdi bajuszát 
igazitva a huszár.

— A  lángjának nem mondhatom! — felelt a nő.
— No majd megtanítom én — biztatá csendesebb j 

hangon a huszár.
Estve a mint a munkából hazajött a gazda, elő- 

fogta a huszár, komoly képpel több gazdasági tanácso
kat adott annak; különösen szivére köté : hogy ha bol
dogulni s meggazdagodni akar, erre legjobb út és mód: 
vegyen száz rúgott bornyút és csikót, nevelje fel mind 
és nagy korukban adja el.

— De miből és min nevelem fel azokat? — jegyzé 
meg közbevetőleg a gazda.

— Hallja kend — folytató komolyan a huszár — 
nekünk elég ha a komandószót kimondják, aztán ránk

j bízzák mint vágjuk s aprítsuk össze az ellenséget; én j 
kendnek megmondtam mit tegyen, a többi a kend dolga.

__________

Elértem már önöket!
T. Gömör érdemekben őszült esperese, mai napig ! 

igen víg kedélyű élezés ember. Beállít egyszer hozzá 
két pápai diák meglehetős pityókos állapotban, kik az 
öreg urat csak úgy fumigálták s nála igen otthonosan
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— Nem áll meg lelkem — sopánkodék a tisztelen- 
dőné asszony.

— Nem, mert bűnös! — válaszolt komolyan az 
öreg úr.

Civilizálatlan i'ogaíom.

— Ugyan Andris — szólitá meg gyakran kapatos 
juhászát N. úr — hogy is nem tudsz felhagyni a bor- és 
pálinka-ivással.

— Hát azután mit igyam? — kérdi a juhász.
— Hát vizet.
— Sehogy se akarja bevenni a természetem.
— No hát kávét!
— Kávét? már uram olyan bolondot józan észszel 

nem tehetek; szegény ember módja szerint, legjobb 
meleget enni, hideget inni rá.

hogy megtudták, s azontúl, ha Monori uramnak csak 
ennyit mondtak : belevágjam, ne vágjam, már akkor 
vége volt ndki, s most úgy hivják az utódait : „Bele
vágjam, nevágjam.'-

Eluleges kritika.
X . fiatal múzsa arra a gondolatra jött : hogy ver

seit piros betűkkel kinyomva bocsátja világ eleibe; 
szándékát közié barátjával, ki őt arról lebeszélni igve- 
kezett.

— De hát miért ne tenném ? — kérdi poétái türel
metlenséggel a versiró.

— Csak azért — válaszolt a nyilt barát — hogy 
akadhat olyan olvasó, ki a betű színéből azt szagolja 
k i : hogy verseid véres verejtéket izzadva gvártottad.

érezték magukat. T. nem szólt semmit, hanem felhozat 
a pinczéből bort egy orrossal, maga leült mellé s ott 
morzsolgatta csendesen a nélkül, hogy a két diákot 
megkínálta volna. Az első orros bor elfogyott, a máso
dik hasonlóul, midőn a harmadikat is felhozatá így szólt 
a diákokhoz :

— No édes öcsém uraimék! elértem már önöket, 
most már együtt poharazhatunk.

Nem állott meg.

Ebéd után az öreg tisztelendő és tisztelendőné a 
gyümölcsös kertbe sétáltak ki. Épen akkor, mikor a 
kertkapun beléptek, egy iskolás süheder ugrott le a 
szilvafáról.

— Megállj — kiáltott rá a tisztelendőné. A fiú 
szóra nem hallgatva tovább inait.

Monori János uram.
S.-Ladányban hajdan sok farkas járt. Ezek elhord

ták a kutyákat, baromfiakat, sőt még a kis gyermeke
ket is; de néha még a barom-ólakba is betörtek. Tehát 
nagy vigyázat kellett.

Egyszer hajnalban Monori János uram kimegy ke
rülni a házat; hát mit látott? . . . egy farkast megszo
rulva az akol szelelő lyukán, feje bent, hátulsó része 
kint; se ki se be. Nosza! szalad Monori János az öreg 
fejszéért, lesz most farkas. . . .  A  mint oda ért, imigy 
kezd okoskodni: Nye csúnya férge! kezemben vagy, — 
de ha megvágom, nem veszik meg a bőrét; nem bántom 
így. De hátha elszalad? . . Eh belevágom! Nem, akkor 
likas lesz. Végre is azon elmés módhoz folyamodott, 
hogy az ujjain kezdte számolgatni ilyen formán : bele
vágjam, ne vágjam, hanem bezzeg a farkas ezalatt va
lahogy kiszabadult s elszaladt. A falubeliek ezt vala
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Szobám.

Hideg víz és hideg szoba 
így már jó verset irhatok. . .
Hát az evés? . . arról szó sincs,
Nálam az mellékes dolog.

Ha van megeszem és ha nincs 
Azzal sem sokat gondolok,
A  gyomrom szinte szokva van,
Most már még csak nem is korog.

De hogy gyomromnak valami 
Emészteni való legyen :
A  mostani poétákat 
Sorról sorra előveszem:

Azaz nem is poétákat,
Hanem csak a versiket,
Ez is elég, hogy két hétig 
A  gyomromban fekügyenek . . .

Cs. Lajos.

N aiv fe le letek .

Az Anker bálban.

I.

,01y ismerős nagysád nekem,
E bájos arczot, c rózsa ajkakat 
Mintha én láttam volna már1 
„Oh igen, hisz ha nincs otthon atyus 
Éjjel mindig én vagyok a kapusu

II.

.Mily szép szem, mily kellemes,
Minő gyönyörrel néz felém,
Oh nagysád! beh sajnálom azt,
Hogy már elébb nem ismerém.1 
„Oh kérem, én már régen ismerem 
Ma is nálunk volt s én láttam magát11 
,H ol?... miért?... mikor?...hogy én nem láthatám, 
„Mert ép akkor súroltam a szobát.“

Cs. Lajos.

Szerelmi párta-gyöngyök

Colitorinánali.
Merengésem . . .

Merengésem : lelkemnek éber álma, 
Minden perczét körödben tölti e l;

S ha lágy ölébe béfogad a párna : 
Ismét veled viszhangzik e kebel.

Merengés ád nyugalmat lelkeinknek;
Miként erőt alvásban nyer a test.

így . . .  ize édes a bürök kehelynek,
S ábrándozásnak tündér képet fest.

Ha álmodom : kis méhe vagy, ki mézét 
A  méhkosár, szivembe rakja le.

Ha ébredek : többé nem érzem izét . . . 
Szegény csupán fulánkkal van tele!

Fogékony volt szivem . . .

Fogékony volt szivem a benyomások’
Varázsa, lélek s szépség bájira;

De mint jöttek, múltak a dobbanások,
S mosolygtam éltem e csalálmira.

Irány-tű volt a szív, mely félre hajlik,
A  mig delej-pontját nem éri el.

Elérte . . . s bár itt örök jég zajlik,
Még sem óhajt más tájat e kebel.

Kienged-e egykor szived fagyából?
Lesz oly idő, midőn a nap ragyog ?

Avagy mint Franklin a brittek honából :
A jég között tán én is ott fagyok?

Lángban pezseg . . .

Lángba pezseg, buzog fel ifjú vérem,
Még friss zománcz takarja arczaim

S mégis, ha nincs véd-óriás reményem : 
Elestem volna szivem’ harczain.

Küzdők, vivők — miként „János Vitéz“ -nek 
Sárkány, s medvék állják el utamat :

A táti mor’g . . . s a mámi egy fejének 
Hét nyelve van : s elűzi nyugtomat.

S ha bejutnék a tündérek honába? —
Bűvös rózsám nincs; sem varázs-szerem,

— A mit bedobjak az élet tavába —
Kincs kellene! — s ez nálam nem terem.

K. . . . Jenő.

Borkorcsolya.
A nagy tudományú S—y s. pataki theol. tanárnak 

különösen kedves embere volt, ki a héber nyelvben szép 
sikert mutatott, ellenben ki azt elhanyagold, arra na
gyon haragudott. Történt, hogy egy ifjút — ki nem a 
legjobb héber volt, egyszersmint kártyázgatni s korcs- 
mázgatni is szeretett — kiszólit felelni, feladván neki a 
„pákát11 ige hajtogatását. A fiú nem sokat vallott mire 
S—y mondd :

— Bizony domine fráter! maga is jobban szereti a 
„pagátot11 mint a „pakátot,11 jobban a „zsidónét11 mint 
a „zsidót.11
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Izék

Kukor i c z a  Jánostó l .

Egy b—ói paraszt, ki is igen tudálékos vala a fa
luban, vadászati és halászati urodalmi jogok csorbítga- 
tása végett a szolgabiróhoz idéztetett.

— Hát te semmiházi — förmedt rá a szolgabiró — 
miért merészelted a vadakat lődözni és a halakat pön- 
dölhálózni ?

— Csak azért, — válaszolt fontosán a pór, — mert 
azokat az Isten az emberek használatára teremtette.

— Ugyan ugy-e? — hát a mogyorófát mire terem
tette ?

Gonoszát sejtett a pór, de csakhamar föltalálta 
magát, mondván :

— Abból készítik a legjobb abroncsokat.

Egy székesfejérvári kofa pesti vásáron beállít a pá
linkásboltba és szerényen kér egy kis italkát.

Tölt a boltos neki egy illendő kis pohárba. 
Haragosan löki föl a kofa mondván :
— Adjon egy messzelyt az úr, hisz ez kovártély- 

C8Ínálónak is kevés lenne!

Azon időben, midőn egy ismert írónk a népszoká
sokat kiismerendő körútra készült és kijelenté, hogy őt 
mindenütt jó  sonkára, hurkára és töltöttkáposztára vár
ják, a kocsmazúgból egy b—ói paraszt ily megjegy
zést tőn :

— No hiszen, ha a mi szokásainkkal is megismer- | 
kedik, tudom : két hétig fekszik bele.

Haragosan kiált a tensasszony az udvarba robogó j 
kocsisra :

— Te, a gúnárt elgázoltattad!
— Nem a, megkövetem a tensasszonyt, — válaszol 

a kocsis : — csak a tündér a nyakára lépett . . .

— Messze lenni-e idáig Torosmát? — kérdi egy 
Jung-bunzlauer a szántóparasztot.

— Ha sietsz, előbb odaérsz! — válaszol emez.
— Te hád merre lenni? —
— Ha arra mégy, rátalálsz.
_Hád jól van-e az úd neki.
— Ha könnyű a bugyrod, csak jobban elmehetsz.

Az ujonczsorozó bizottmány előtt állt a czigány- 
legény.

Kutyabaja se lévén, kimondta az orvos, hogy jó.
— Ne vigyék el a nagyságos urak, dehogy jó  ! — 

rimánkodott apja, — oly akastani való átkozsott ros 
kelyek, hogy sohase birják megjavítani!...

Hogy jutott a Hereij éhez?

Az öreg Cs—y generális, mindég megszokta ma
gához hívni ebédre a falujába ünnepi legatióra kijött 
sárospataki diákot, s ily alkalomkor egy kis asztal mel
lett csak kettecskén eddegéltek, az asztal alatt pedig 
állt a négy itszés kupa, jóféle hegyaljaival töltve. Egyik 
legátus oly fesztelenül érezte magát a jó  öreg generális 
bizalmas társaságában, hogy egy kis tálacskában az 
asztalra hozott, — s általa különösen kedvelt, — turós- 
derelyét, egészen maga elébe vette. Az öreg úr csak 
várt egy darabig, hogy majd észre veszi a diák, hogy az 
mindkettőjöknek van szánva, végre megszólal :

— Vannak-e most a collegiumban olyan hires dal- 
los fiúk?

Vannak biz ott méltóságos uram, nekem sincs épen 
rósz hangom.

— Hát szokták-e még az a régi nótát dalolni? hogy:
„együnk ketten derelyét.“

— Szoktuk bizony, az ám csak a szép nóta, de hát 
meg az, hogy :

„adsza ide a kupát!“ 
az osztán csak a szép.

— Itt van legátus uram, — szólt az öreg úr, s az 
asztal alól elővett kupát általnyujtá.

— Isten éltesse méltóságos uramat, — köszönté rá 
a diák, ki ivás alatt észrevette, hogy mért kérdezte tőle 
az öreg úr az előbbi nótát, s midőn a kupát letette, az 
asztal közepére tolta maga elől a derelyés tálat : — 
tessék! méltóságos uram — ha szereti.

így  jutott az öreg úr derelyéhez.

Kakas Márton emléklapjaiból.

=  „Nem iszik kegyed theát?
„Köszönöm, nem iszom : én atheista vagyok.

=  (A  ki németül gondolkozik, így jár.)
„Jaj be faj a hátulsó kerekem. . . :
Mije fájt hát? tessék kitalálni?
(Rückgrat =  hátgerincz.)

=  „K i látta, hogy kendet ez a vádlott megütötte? 
„Kérem alássan, idekint van a tanú.
„Tanú soll herein kommen.
Tanú bejön.
„Látta kend, hogy vádlott ezt az embert meg

ütötte ?
„Igenis láttam, kérem alássan.
„K i volt még más ott kenden kivül?
„Nem volt ott velem senki, kérem alássan, csak a 

komondor. .
„Dér Komondor soll herein kommen.

=  (A  barát kalapja.)
Az én kedves druszám, igen szórakozott ember. 

Egyszer bemegy a kecskeméti könyvárushoz, ott holmit
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bevásál, az alatt szintén odajön egy jámbor barát; az én 
druszám aztán eltávozik s csak a nagy piaczon veszi 
észre, hogy újdonat új kalapját elcserélte a jámbor tisz
telendő úr sok fontot nyomó becsületben megvénült ka
lapjával. Nosza rajta! nyargal vissza. Szerencséjére még 
ott találta a tisztelt urat, ki maga is észrevéve a téve
dést, bevárta a mindenesetre visszatérendőt. E feletti 
örömében aztán a druszám barátságot kötött vele; el
mondott neki egy csomó adomát saját magáról, hogyan 
szokott járni szórakozottsága miatt egyszer másszor; 
nevettek rajta sokat. Azzal elbúcsúzott tőle, s sietett a 
vasútra, hogy el ne késsék a pesti vonalról. . . . Ezút
tal már csak Pesten vette észre, hogy — másodszor is 
elhozta a barát kalapját.

=  A  minap egy kisvárosi asszonyság megengedte 
a cselédjeinek, hogy elmehetnek ők is egy nap a bálba. 
Kiváncsi volt őket látni, hogy miként vannak felöl
tözve? Persze, hogy ,,more filiarum“ voltak rettenetes 
krinolinjaik. Még azt is kiváncsi volt megtudni, hogy 
ugyan mit használtak abroncs gyanánt ? No már most 
tessék végig gondolni azt a sok rósz élczet, ami e tárgy- 

| ról el volt mondva : hajókötelet? hordóabroncsot, fűz- 
j fa vesszőt, keréksint? — óh nem! hanem egy-egy pár szál 

füstölt kalbászt, a mit az uraság éléstárábúl ezen az 
utón legalkalmasabb volt a piknikbe eskamotázni.

=  Hogyan lehet valakitől egy vacsora árát el
nyerni ingyen?

(Oktatás fiatal korhelyek számára.)
Az ember keres magának arravaló embert, a kivel 

fogadjon egy pengő forintba, hogy három eléje föltett 
kérdésre nem tudja háromszor egymás után azt felelni, 
hogy „fidibus.“

Az persze fogad és kiteszi a pengőforintot.
Először azt kérdezi tőle az ember : „Mi volt az a 

miből legtöbb tudományát merítette ?“
Az felel rá : „fidibus.“
Másodszor kérdezik tőle : „Micsoda vágyainak leg

magasabb tárgya e földön?
Az felel rendületlenül : „fidibus.“
Ekkor azt mondja a kérdezgető : „már látom, hogy 

megnyeri ön a fogadást,“  s nyúl szomorúan a zsebébe.

Ezzel ugyan szépen jártam. Tessék hát már most, a 
melyiket jobban kivánja : ez a forint, vagy ez a fidibus?

Ha azt mondja, hogy a „forint** kell neki; akkor 
elvesztette a fogadást, ha pedig azt mondja, hogy fidi
bus : odaadja neki az ember a fidibust, mert hiszen ő 
maga választotta.

=  — Egyék kegyed csak szőlőt, az nagy or
vosság!

— De én jobb szeretem az orvosságot folyadék 
alakban, mint pilulában.

=  — Részeg kend János!
— Eén-e? a voóna csak nekem jaó!
=  Debreczenbon. A. tanárnak volt egy Igó nevű 

tanítványa. A  fiú neve a katalóguson, latin kezdő i-vel 
és egy kilenczes forma gé-vel volt irva : miért is, cen- 
surára az, öreg úr így szólította fel :

— Álljon fel domine — 190!

R é b n s z.
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A 10-dik számbeli rébusz megfejtése.

„Kutya van a kertben.“

Szerkesztői sub rosa.
K. L. adomáiból keveset használhatunk, jobbara ismeretesek. 

Don Dugó di Boutella, a de mortuis czikk nagyon tragicus kime
netelű arra nézve, hogy tréfának lehessen venni. A költemény jó. 
A  detsi csősztől egy pár lezálogolt adoma elfogadható. K. S. kül
deménye nem vehető be. N.-Körösre : kár minden tréfáért meg
neheztelni; és árt is az egészségnek. Krumpli János közleménye 
elfogadtatik. Szózat a két honfihoz. Fogadj Isten! de nem adhat
juk ki. Tuhutum adomái még Tuliutum idejében is régiek voltak. 
Mike kalandjai stb. Közölve lesznek. Egyébiránt hagyj te békét 
azoknak a megrótt üstökösi adomáknak; egynek az tetszik, más
nak emez; ha mindent kihagynánk a lapból, a mi ellen valakinek 
ellenvetése támad, az olvasó soha sem kapna egyebet, mint a 
czimképet, meg alul a „szerkeszti és kiadja ez amaz“  végsort. — 
H. S—n. Visszatekintés a múltra. A  régieket kigúnyolni a mi la
punkban nem szabad. Bölcsek voltak azok mi hozzánk képest. A

küldeményből csak a czélszerü nyereséget használhatjuk. Az 
utolsó kaland nem közölhető. J. L. B. küldeménye nem használ
ható. Bar—bor küldeményének egy részét közöljük. Petőfi őrült
jére Írtak már jobb paródiát, de az sem jó . Fűzfa Jankó adomái 
jók. Cs. J. ötletei többnyire forditmányok. Miként veszett oda a 
bajusz? Jó.B őgő adomái kiadatnak. Eredeti adomák (aláírás nél
kül) közölhetők. — Garabonczás diák némely dolga elmondható, 
a hosszabbak gyöngék. N.-vásonyi közleményt nem adhatjuk to
vább. Kosta egy pár ötlete jó . Zolnai meséje eredeti. D. G. M.- 
Vásárhely adomái közül egy pár beválik. — Szügy. Cs. P. talpra
esett.

— Zuav Habakuk. De iszen az ilyen adomákkal mindenütt 
megvernék a zuávokat. Hernádvölgyi küldeményéből talán lehet 
majd szabni valamit, ha újra kizsiuórozza az ember. Majd meg
lássuk.

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

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860.
(Egyetem-utcza 4. »*.)


