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K É T  K A  K A S.

(A márinaros-szigeti tűzveszély emlékére 1859.)

Két kakast emleget a nép ajka : — 
Régi monda, régi közbeszéd; —
Régen földbe tért már az a dajka,
A  ki erről én nekem beszélt.

Az egyik a toronyhegyén álló 
Szél-kakas, a mindig őrködő;
Másikat veres kakasnak híják 
S félik szörnyen, mint az őrdögöt.

Arra néznek csöndes áhitattal,
És beszélik : ,,az a mi jelünk,“
Emez ellen „őrizz minket Isten,
Mikor alszunk : vigyázz, légy velünk.*'

Amaz csillagoknak szomszédjában, 
Napba nézve, éghez szokva fenn;
Emez a pokolból látogat fel,
S átkozott, a merre megjelen. —

Zajos éjjel, rémületes éjjel 
Találkoztak egyes egyedül,
A  szélkakas a veres kakassal :
Nincs sötét ott, a hol ez repül.

Tűz taréja; izzó véres szárnya,
Szeme szikra, repülése szél;
Hangja ádáz vihar orditása,
Lába nyoma pusztulás, veszély.

Templom tornyán volt találkozásuk, 
Lángban álló város közepett :
Leomolt már templom boltozatja,
Óra megállt, harang szétrepedt.

Szétriadt a védő nép. Magukban 
Egymással beszéltek ketten ők.
Tenger volt a láng körültök szerte,
És az ég is izzó, rekkenő.

Szólt veres kakas : „mit állasz ott fenn? 
Mit vigyázod emberek hitét?
Essenek kétségbe; hagyd el őket :
Ne várjon több éltet, a ki élt!“

Szélkakas felel rá : „szörnyeteg te,
A ki mostan dúlva jösz felém;
Majd kihamvadsz, visszatérsz hazádba. 
És te múlsz el innen majd; nem én.

Minden eddig megjelent kötetekből teljes példányokkal még szolgálhatunk
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De én élek, áldok, egyesítek :
Semmi tűzben meg nem olvadok;
A hajnal és lelki világosság
Őre voltam, — leszek —, és vagyok. —

Aláhullok hamv és omladékba :
S újra megtalálom szép egem;
A ki áld, az újra fölkeres majd,
S csillagim közé emelkedem.“

K—s M—n.

M E S M E R I S M Ü  S.

G. Károlyról az egész collegiuinban ismere
tes dolog volt, miszerint ö jobban szeretett a 
Bikához czímzett korcsmába, mint a praelecti- 
ókra járni. Az időben, midőn a természettudo
mány diadalt tartott a Mesmer által föltalált s 
nevéről mesmerismusnak nevezett delejesség cso
dálatossága által nagytiszteletii K. tanár úr is ez 
líj fölfedezést oly dicsőítéssel hirdette hallgatói- 

! nak, hogy azok az előadás varázsától átszelle- 
. mülve, lelkismeret elleni dolognak tartották 
; volna csak egy praelectiót is elmulasztani. — G. 

Károlyt is rávették tehát, hogy a szép előadások 
egyikére ő is eljöjjön, s azt bizonyosan meg nem 
bánja. —  K. tanár a delejességnek még a gondo
latokban is működő hatásáról tradálván, állitá, 
miszerint valamint a testi világban a delejesség 
'hatalmánál fogva, két egymáshoz mindenben ha- 

i  sonlatos lény előjöhet: úgy megtörténhetik; hogy 
két egymástól távollevő lény gondolatai ugyan
azon időben egy tárgyra nézve egyformán nyil
vánulhatnak, úgy, hogy például a mit G. Károly 
uram jelenleg gondol itt ■—  mond a tanár úr —  
azt gondolhatja Jakab Abraháin uram is ott a 
hol van.

A nagytiszt, tanár úr valami czélzást G. Ká
roly uramra tenni nem kívánt, azonban már a 
mesmerismusnál fogva-e, vagy véletlenből G. Ká
rolyra nézve nagyon érdekes nevet talált mon
dani, mivelhogy a Bika korcsmárosát épen Ja
kab Abrahámnak hívták. — A  hallgatóság tehát 

j természetesen nevetni kezdett, G. Károly uram 
■ pedig mesmerismus nélkül is elhitte,hogy Jakab 

Abrahám ő vele egyet gondolhat. —  Leczke 
után tehát kereken kimondá, hogy ebben semmi 

! csuda és semmi nagyszerűség nincs, s ha a nagyt. 
úr a mások gondolatát annyira kiolvassa, úgy 
mindegy, ha ő a leczkére el-, vagy nem megy is, 
mert azt rajta megláthatja, hogy az ő gondolata 
leczke alatt is máshol s különösen a Bikában té- 
velyeg; — észszerűbbnek tartotta tehát G. Károly 
uram a dolgot megfordítani, s inkább a gondola
tokat küldeni praelectióra, a fejét pedig ezután 
is magával vinni a Bikába.

Karácson felé közelgetvén az idő, az ekkori j 
hosszú vakáczióra G. Károly mint még legaeziókba 
nem járó physicus elhatározó, hogy haza megy j 
K — re, s e czélra a több innen való diákokat is 
magával verbuválta, előadván, hogy a víg S. 
Ambrus úrnál ilyenkor otthon mily jó disznóto
rok s mulatságok szoktak lenni, a hova ő min
denesetre hivatalos lévén, a többieket is elviszi, 
ha addig néhány víg dalt hármoniára betanul
nak, — az indítvány határozattá lön, hogy 
deczember 18-án hazaindulnak s 23-án este mind
nyájan S. Ambrus árnál K —n mulatni össze- 

| jönek.
Az inditvány-naptól fogva G. Károly komo

lyan szolid lett, praelectiókra ugyan nem járt; 
de alig várta, hogy honn maga maradjon, min
dig irt, azt azonban, a mit irt, gondosan ládájába 
elzárta.

Ez a többiek kíváncsiságát felébresztvén, 
egyszer midőn Károly úr kulcsát ládájában 1‘e- i 
ledve távozott, azok az írást elövevén, — látják, 
hogy az egy alkalmi vers az S. Ambrusnáli mu
latságra, mit Károly úr nagy gonddal már le is 
tisztázott.

Az egyik a verset hirtelen lemásolja, s az | 
eredetit helyére visszatevén, a ládakulcsot ráfor
dítják s távoznak, úgy hogy Károly úr e szellemi 
rablásról távolról sem sejthetett valamit, szóval j 
pedig öt munkálkodása iránt soha nem kérdezték.

A  deczember 18-a eljővén, a mi Károlyunk 
társaival szerencsésen útnak indult, s még az 
utón el lön határozva a 23-án való találkozás, 
honnan őket Károly S. Ambrus úrhoz elviendi.

A K — re való diákok egyike azonban, ki a 
versmásolatot bírta, S. Ambrus úrnál szintén jó 
ismerős lévén, ennek előre megmondó, miszerint 
G. Károlyt megtréfálni kívánnák, nevezzen tehát 
valakit, ki a terveit tréfa kivitelére alkalmas 
lenne.

S. Ambrus a tetsző tréfán kapva kapván, e 
czélra az egyik városi jegyzőt, kit G. Károly na
gyon tisztelt — ajánló; — s ez aztán fel is lön 
kérve a vers másolatának elszavalására olykép,

i



91

hogy a versen némi kis lényegtelen változtatást 
tevén, ezt mielőtt G. Károly szóhoz jöhetne —  
magáé gyanánt elszavalja.

°A mulatság estéjén számos vendégsereg je
lent meg a város honoratióraiból S. Ambrus há
zánál, s három diáktársával G. Károly is.

Ez utóbbi alig várhatta a vacsora utáni időt, 
hogy a toasztirozásra kerülvén a dolog, versét ö 
is eíszavalhassa, s ezzel többi társai elől a pál
mát elragadván, magát nem csak a szép nővilág
nál kedvessé, de átalán is iinnepeltté tehesse; s 
bátorság nyerés tekintetéből a poharakat rendre 
ürítvén, annyira elemébe jött, hogy a dicsőségre 
áhitó vers már majd az oldalát fúrta ki, midőn a 
városi fiatal jegyző fölkelvén csendet kért, hogy 
ő — ezen diszes alkalomra készített verset el
szavalja.

A vendégek a csinyról előre értesíttetve, 
mindannyian Károly uramra forditák figyelmü
ket, Károly pedig várta, hogy mennyivel szebb 
a jegyző verse, mint az övé?

A jegyző úr tehát elkezdé a verset, — Károly 
csak nézi, — majd mindenfelé néz a nevetést 
alig tartható vendégek közt, aztán kapkod fülé- 

I hez, ha jól hall-e? végre zsebéhez, melyből egész 
mohósággal húzza ki a magával hozott verset

A  jegyző végezvén, a vendégsereg iszonyú 
éljenben tört ki, hogy a zajban nevetését elve
gyíthesse, Károly pedig hadonáz, kapkod előre 
hátra, csendet és szót akarván kérni.

Végre midőn a vendégsereg nevetés dühét ki
tombolta, a háziúr Károly hoz fordulván, így szólt:

—  Hát neked Károly öcsém! mi bajod? mit 
fuldokolsz? talán rósz az a vörös bor?

—  Kérem alássan kedves uramb . . .  — aka- 
rám mondani tisztelt vendegs . . .  — de még is 
előbb urambátyám s vendégsereg !!

__Soha én'ily csodát nem éltem; azt a ver
set, mit a jegyző úr elmondott, én Debreczenben 

i készítettem.
—  Ejnye amice G! már ez mégis csak sok! 

hiszen itt van saját conceptusom, — mond a 
jegyző tettetett indignatióval.

°  __ De kérem alássan az enyém is itt van,
már rég itt tartom a kezemben.

__°No ez különös! csakugyan különös! —
mond a háziúr, -— nézzük! olvassa valaki a G. 
öcsémét, majd én a jegyző űrét utánnéze^u.

—  Teremtucscse! ugyanaz! —  mond a ven
dégsereg. —  No ez valódi csuda!

Ekkor fölállván Károly barátja a szintén 
! debreczeni diák elkezdé :

— Hogy ezen itt leirt vers csakugyan Károly 
pajtásomé, abból következtetem, mert én az ö j 
Írását ismervén, azt, hogy az általa fölmutatott j 
vers az ö Írása, bizonyíthatom, —  s miután ő a 1 
verset Debreczenben irá, de még itt jegyző úrnál 
nem volt, sőt hogy ezzel itt e mulatságon ösz- 
szejő, nem is tudta, világos, miszerint ö azt jegyző 
úréról le nem másolhatta, s így saját müve; — 
valamint én abban sem kétkedem, hogy jegyző 
úr — ugyanazon okok miatt ezt Károly barátom 
versével (nem tehetvén, ö is az általa elszavalt 
verset maga készíthette, és így itt a diák példa
beszéd : quod capita tót sensus — világos meg- 1 
czáíolásával, csak csodálkoznunk, Ítélnünk azon
ban egyátalában nem lehet. De valamint minden 
földi csudának bizonyos okait a természettanból 
az ember némileg megértheti : úgy tisztelt ven
dégsereg! én itt is e csuda kulcsát egyedül nagy 
tiszteletű K. tanárunk új tana : a mesmerismus- 
ban vagyok képes csak föllelni, mely nem csak 
megengedi, de világosan tanítja, miszerint két 
egymástól bármi távol eső lény ugyan egy tárgyra 
nézve szellemrokonságnál fogva egyformán gon- 
dolkodhatik, ugyanazért az esetet, mint a mes- 
merismus csodával határos példáját Debreczenbe 
érkeztünkkor tanárunknak elmondani kötelessé
gemnek ismerem.

—  De ezt már csak, minthogy velem történt, 
majd én beszélem el, mond a némileg kiengesztelt 
Károly.

— Úgy van kedves Károly öcsém! szól biz- 
tatólag a háziúr — e jog magát illeti; s most is j 
azért, hogy a verset jegyzöúr szavalta el előbb, 
— magát a dicsőség épen úgy megilletvén, kí
vánom hogy sokáig éljen.

Károly e dicsőséggel némileg kárpótolva le- 1 
vén, — jó kedvvel folytatta a poharazást s erősen 
föltette magában, hogy ennek a tanár úr előtt 
való elbeszélésében magát csakugyan meg nem 
elözteti.

Szaladt is megérkezésük után való másnap 
korán reggel a nagytiszt, úrhoz, kit épen beret- 
válkozás közben talált, a mikor pedig a nagy- 
tiszt. úr a diák visiteket keményen leszokta 
tromfolni; azonban Károly annyi tűzzel, s oly 
elragadtatással adta elő a tanár úrnak is érdekes 
esetet, hogy az — ez egyszer a háborgatást is 
elengedte, s a tudomány érdekében csak annyit 
kérdett Károly barátunktól :

—  De igaz-e ez domine G? mert majd én 
utána tudakozódom ám ennek.

Kérem alásan nagyt. úr! mikor mondom —
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hogy ez velem történt; —  feleié némi indignati- 
óval Károly.

— No ez érdekes esetet köszönöm domine! 
tudja-e, hogy ezzel a tudomány érdeke és hite
lének jelentékenyen használ, s ön mint példa fog
ván szerepelni, ezáltal hires ember lesz?

Károly barátunkat a hírnév elöigérete is any- 
nyira elragadta, hogy két hétig a praelectiókat a 
legszorgalmasabban járta.

Nagy tiszteletű K. úr pedig e mirabile curio- 
sumot tanártársaival addig —  mig erről kétsé
gen kívül meg nem győződik — közölni még se 
mervén, azonnal irt K — re S. Ambrus úrnak, 
hogy ez a jegyzővel együttesen e történetről ad
jon Írásbeli magyarázatot s bizonyítványt.

A  válasz két hét m úlva—  meddig G. Károly 
a tanár lírnak physicaleczkéin kitünöleg kegyelt 
ember volt —  csakugyan megérkezett; azonban 
a mennyire bosszantó volt ez a tanár lírra, épen 
oly hátrányos azon kegyre, melybe addig Ká
roly barátunk részesült.

A  levél olvasása után, bárha belátta nagytiszt, 
tanár úr, hogy Károly barátunk nem annyira 
mnlitiosus, mint — rászedetésinél fogva —  saj
nálatra méltó ember; még sem állhatta meg, hogy 
első dühében azt jól meg ne leczkézze, meg
hagyta tehát az apparitornak, hogy Károlyt, bár
hol lenne —  tüstént előteremtse.

Károly társaival épen a nem annyira epicu- 
reus diákebédhez volt ülendő, midőn az appari- 
tor által a nagyt. tanár úrhoz tüstént való mene
telre felszólíttaték, — s ezen egész nap maga a

megtestesült vidámság lévén, most midőn a hi
vatás okát sejté, az ebből reá háramlandó dicső
ség képzeletében inegigéré barátainak, hogy ha 
reá várnak, oly jó bort hozat az ebédhez, hogy 
azt a herkó páter is megihatja.

Sietve nyit be tehát a nagy tiszt, úrhoz, kiált
ván : tessék parancsolni.

—- Maga domine G! egy szánni való nebuló! 
köszönje, hogy ostobaságán kivül rósz akaratot 
magának nem tulajdonithatok, mert, különben 
kicsapatnám magát azonnal! most csak annyit 
mondok, hogy a mesmerismus ily simplex em
berre, mint maga nem szorult, s meggyőződhe
tik, hogy ha még ezer évig állna is a világ, —  
oly együgyü ember alig találkozhatván, épen a 
mesmerismus működése mellett a maga rósz ver
seihez hasonló a más agyában nem születhetnék. 
Ezeket tehát mint kizárólagos müveit, máskor 
jobban őrizze, s a lemásolástól óvja. Elmehet! ' 

Az volt a szerencse, hog)r a tréfátüzü Gábor 
markosságát ismervén Károly, ezen testi boszút 
venni nem mert, de annál nagyobb szellemi bo
szút állt a mesmerismuson, a physica leczkéket 
mint korábban, ezentúl is a Bikában brennölvén.

Természetesen, hogy étvágya Ivárolynak el
veszett, s az ígért borral annyira adós maradt, 
hogy három napig nem is látták.

A negyedik nap azonban ezt neki Gábor 
mégis megköszönte ilyformán :

— Köszönjük a jó bort pajtás! a mesmerismus 
jótékonyságánál fogva abban csakugyan része
sültünk! • V.

A  házasélet tükre.

Van ott Pestmegyében egy derék elmés férfiú, ki
nek élczei abban az özönvíz előtti jó  időkben az egész, 
megyét eltartották nevetni valóval. Kár, nagyon kár, 
hogy föl nem jegyezgette vagy más, vagy maga el—i 
szórt elmeszikráit, pompás ötleteit, — egybefűzve töb
bet értek volna nekünk Saphir minden vitzeinél — s 
tán még ma is el-elkaczagnánk fölöttük magunkat — a 
minthogy teszszük is , ha egy-egy anekdotája hozzánk 
téved.

Egy társaságban a tánczról folyt a szó, egyik a 
csárdást (akkor még frissmagyart) másik a mazurt, a 
harmadik a keringőt stb. dicsérte.

— Már énnekem csak a cotillon marád legkedve
sebb tánczom! — szólal föl elménczünk.

— Ugyan miért? — szólal föl jobbról is balról is

több hang, nő és férfi részről — kiváncsian várva ismét 
egy eredeti megjegyzést : •

— Hát csak azért, — felelt a kérdett — mert a co
tillon az életből van merítve, egészen a házas élet képe.

'— Hogy hogy? — kérdik egyszerre többen.
— Mert lássák nagyságtok a cotillonban .egy tán- 

czosnéval foglalkozik az ember az egész táncz folyamára, 
épen úgy mint mikor az ember hitves társat választ az 
egész életre. — E tánczosnéval tánczolja aztán az  ̂em
ber a táncz egyhangú — egyforma részeit — a cotillon 
vezényszóra. — Ám de a táncz érdekesebb részeiben, 
mikór a figurák következnek sorban —* ez is amaz is el- 
elcsipi mellőlünk a tánczosnét — egy-egy figurára; az
tán megint hallik a vezényszó : cotillon kiáltja az elő- 
tánczos, 8 megint együtt robotoljuk a keringőt. — Hát 
uraim hölgyeim — nincs-e igazam, nem az életből' — 
nem a házas életből van-e merítve a cotillon ? Zalán.
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— Engedelmet kérek az Isten áldjon meg, nem 
akartalak háborgatni imádságodban.

Jó  értelmezés.

miféle madár lehet ez; elmentek tehát az árendás zsi
dóhoz, megkérdezni ennek ért< lmét. — A zsidó szíve
sen fogadta őket, s bort rendelt részökre. A biró nagyon 
sürgetvén a czifra szó értelmezését, így magyarázta 
meg Iczig tudományosan.

— Ez a szó „khummunisz“ zsidószó, annyit tesz, 
hogy a mi az enyim, az az enyim, a mi a kigyelmeteké, 
az is az enyim.

— No hála Istennek, hogy a mi becsületes nyel
vünkön nem tudnak ilyen tolvajszót papirosra nyom
tatni; — mondák az atyafiak.

Isz tok  szem űek!
Szend olyan formán szorult két hegy közé, mintha 

a víz hordta volna oda. Volt pedig ott egy jókedvű 
I zsidó mészáros a nép nyelvén Zápor nevű. — Egy ta
vaszi napon a bokáig érő hóra hirtelen meleg eső hull
ván, oly árviz támadt, hogy a jó  szendiek alig menekül
hettek a hegyoldalára fel, de azért nem hiányzott csak 
Zápor, a mészáros, őt oda rekesztette az árviz, — háza 
melyben lakott, eszterhajig ült a nagy pocsojában, — 
mindenki sajnálta őt, de rajta segiteni nem lehetett. 
Midőn épen a legnagyobb részvéttel emlegették, Zápor 
kidugta fejét a kémény mellett, s szokott jó kedvvel a 

I parton ácsorgó népre kiált :

Egy alföldi helység bírái 184*-ban a communis- 
musról olvasván valamit, sehogysem tudták kitalálni,

— Isztok most szendiek! . . .

ö n  se volt generális lova!
A már csakugyan szent igaz, hogy nem jó  papnak ■ 

még pedig prédikátornak lenni olyan helyen, hol sok az 
okos ember — legalább ki annak tartja magát, — mert , 
van az ilyen helyen aztán kritika e]ég.

Szerény gondolat.
A román parasztok fogalma szerint másféle könyv 

nem létezhetvén mint imádságos könyv, egy becsületes 
román'paraszt épen akkor nyitott be a jegyzőhöz, midőn 
ez egy szerelmes regényt olvasott, miért is emberünk 
hallgatag maradt. A  jegyző nem győzvén várni jövetele 
okának előadásait, kérdé tőle, miért nem mondja el baját?
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Ilyen helyen élte bús napjait egy jámbor tiszteletes 
tudós férfiú, midőn egy szép napon illő harangzúgás 
után beköszönt a parochiára a vizitáló superintendens.

— No hát, hogy mint érzi magát tiszteletes uram? 
— szólitja meg az utóbbi, az eléje siető papot.

— Hát biz én csak úgy — főtisztelendő uram, — 
felel a lelkész : — mint a hogy érezheti magát a gene
rális lova, ha czigánykézre kerül.

— Hűm — mond erre a superintendens megü- 
tődve a nem várt feleleten — de bizony, kegyelmed se 
volt ám generális lova!

—

Nem várt válasz.

Abban az időben, mikor az iskola falai közt emberré 
nőtte ki magát a diák, egy öreg diák legátió alkal

mával olyan úri házhoz vetődött, hol az úri hajadon 
szeretett tréfálni, evődni a diákkal. A kisasszony végig 
nézvén a bajuszos diákot, mosolyogva kérdi tőle :

— Ugyan legátus úr, van-e még vénebb diák nála 
a kollégiumban.

— Nincs bizony ott kedves nénémasszony, — vá
laszol rögtön és komolyan a diák.

K ü lön ös hirdetmény.

B —n nem régiben a községház oldalán következő 
hirdetmény volt olvasható : „Tudtul adatik, minthogy 
pedig a marhavész vidékünkön ólálkodik, szemmel tar
tandó lévén, hogyha a község határába megfordulna, 
azonnal elfogatandó és a szolgabirói hivatal eleibe ál- 

! litandó."

M ikép  lehet a czilinderböl (magastetejü kalapból) most d ivatos kanászka lapot czél-
szerűen áta lakitan i ?

A következő kisérlet, mely a p—ai 
tánczvigalom alkalmával történt elég 
utasitást ád. P —án az idén a casinó 
tánczvigalmat adott, melyre szép szá
mú előkelő környékbeli vendégek jelen
lek meg, s folyt a mulatság esti 8-tól 
reggeli 6 óráig, s mig a tánczteremben 
a szép magyar öltözetben lejtették a pa
lotást és csárdást, addig a felterített 
asztalok mellett iddogáló vendégek közt 
folyt a tárgyalás a reformokról a mel
léktermekben, a reform tettleg is meg- 
mutattatott, mert egy e vidék közked- 
vességű és minden mulatságban részt
vevő lelkészének magas czilinderkalapja 
tűzetett ki a reform kérdéssé : „mint
hogy a férfi-világ a jelen mulatságba 
mind kanászkalappal jelent meg, illő 
lett volna, — úgymond S.L. — ha tisz
telendő kedves barátunk is legalább ka
nászkalappal jelenik meg köztünk.41

Erre a tisztelendő úr mentegeti ma
gát, hogy ezen még újszerű czilinderjét 
eldobni nem szeretné, mert sok pénzébe 
került, s meg uj kanászkalapra sincs ha- 
marjába pénze, azért még most nélkü
lözni kell neki a kanászkalapot; de S. L. 
úr a jó  tanácscsal előáll és azt mondja:

— Át lehet azt igen könnyen kanászkalappá alaki- 
tani, és ha tetszik mindjárt is átalakítom, — ezen kapva 
kapott a czilinder-tulajdonos, átnyújtja az asztalon czi
linderjét S. L. úrnak, s ez a terítékből vön egy evőkést, 
a czilinder közepét átszúrja és körülmetszi, a lemetszett

folit az aljára húzza és felcsapja a fejére, mondván : — 
itt a kanászkalap. Lássa t. úr minő czélszerű az átala
kított kalap, ha azt akarja, hogy valakinek csak félig 
köszöntsön, úgy csak a karimára húzott tetőt kell le
venni, így ni (itt a kalap tetejét levette s újra feltette), 
alázatos szolgája.
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Iliiért festetett a boltos ku tyájának  száj
k o sa ra t?

Egy magyar városban az Alföldön parancs adatott 
ki, hogy semmiféle kutyának nem szabad szájkosár nél
kül az utszán megjelenni, különben gazdája ennyi és 
ennyi pénzbirságot. fizet, s a kutyát a peczérek irgalom

nélkül fejbeverik. Tehát kapja magát a ..Fekete kutya“ - 
boltos s a czégeren levő kutyának becsületes szájkosa
rat festet. .

K ö zb á to rság i őr.

B. megyében a közbátorság föntartása végett az 
éjjeli őrködés szigorúan elrendeltetett. Hogy pedig a 
közjegyző meggyőződjék a nép éjjeli őrködéséről egy 
körebéli oláh faluba megy,s a helység szélein egy tölgyfa 
tövénél föltalálja az őrt kuezorogni ; az őr azonban nem 
szólitja meg, hanem csak szívja a jó  kapadohányt.

_ Hát miért nem kiáltottál rám, s miért nem tar
tóztattál föl utamban? — kérdi a jegyző tőle.

__ Messziről láttalak jönni de nem ismertelek meg
az Isten áldjon meg, nem is gondoltam, hogy te vagy, 
miután gyalog nem szoksz járni.

V á ltó  iszony.

— Ha van körülte, száz forintot kérek kedves 
urambátyámtól.

— Csak akad még annyi; adok is szívesen uram- 
öcsémnek.

A hirtelen Ígéretnek nagyon megörült az ifjú úr; 
örömében oda nyilatkozott : hogy nagyobb biztosításul 
váltót ad.

— De már úgy én nem fogok pénzt adni — jegyzé 
meg az öreg.

— Miért? kérdi meghökkenve a kölcsönözni szán
dékozó.

— Csak azért — válaszol a conservativ öreg úr 
— mert mióta X . úr váltórendszer alá fogta gazdasá- 
gát, termése gyakran meghibázik, földje több gazt te
rem mint azelőtt; ilyen változástól féltem — hogyha a 
váltóirást megszokja, a fiatal ember természetét.

C sokonai b írálata.
Csokonai Vitéz Mihály költői nimbusa többeket a 

költészetre hevített, kik őt tárták maguk közt tekintély
nek, vezércsillagnak. Egyszer egy ilv másodrendű csil
lag egy csomó verset adott által neki, kérve, hogy 
azt keresztül olvasva, irja rá jegyzeteit. Reá is irta bí
rálatát — és pedig mint költőhöz illik versbe; ilyetén 
képen. „Itt a deák, görög és zsidó errek — Rakással 
hevernek.“  A  másodrendű csillag örömmel vette a bí
rálatot, azt hivén,hogy a sok r. pattogós hexameter-ver
seire czéloz — még akkor nem volt oly közönséges a 
képtalány — er-ro-res (er—latin, ro=görög, res=hé- 
ber R.)

elfogyott már a mi oda kell.
— Nos honfitárs! ön elpártolt tőlünk ? oly régen 

nem láttam az előadáson! — monda X.vidéki színigaz
gató egv műkedvelő fiatal egyénnek.

— Hja! —felel emez : — ennek igen egyszerű oka 
van : kifogyott már mi a szinházba kell!

— Micsoda? — türelem?
— Az van elég!
— Szenvedély ?
— Abból még felesleg is van néhány adag! kissé 

alantabb.
— Tehát. . . . ?
— A  legkézzelfoghatóbb izé — a pénz!

A z  ötvenes.
Szabadságon volt a czigány bakancsos, — s bizony 

neki megvolt az a jó  természete, hogy mód nélkül sze
rette nézni mint haladt végig az öblösszájú stemplisen 
a hatkrajezáros bikavér, mit ő rendesen más zsebéből 
fizet. — Egyszer aztán rajta vesztett biz ő, s bekísérték 
a katonai fenyitő hivatalhoz, s ott hevenyében ráolvas
ták az ötvenet.

Haza jövet a mint azután egy vele találkozott ös- 
merőse kérdezi „Hol voltál more?-* egész komolyan 
feleié :

— Egy ötvenesem volt, azt váltottam fel itt a tör
vényszéken egyesekre.
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Borkorcso lya .

— Na fiúk, ki tudná nekem hamarjába megmon
dani, mi az a mirha? — kérdi tanítványait az iskola- 
mester.

Bámulva néz egymásra a múzsasereg.
— Nos hát senki sem tudja?
— Igenis én tudom — mond egy bambaképű gye

rek, föltápászkodván ülhelyéről.
— No hát mi az?
— Hát a mirha — nem egyéb — m int-------ócska

birkabőr.

A p a i intés.

N. urat németszóra vitt fia arról értesité : hogy ő 
a németek közt nehezen szokhatik meg : mert hetenkint 
káposztát négyszer, tésztaétel helyett túrós krumplit 
enni kénytelen.

A  különös ételnemektől maga is megborzad az 
apa; érzette hogy a túrós burgonyától őt is kifogná a 
hideg; dehogy a fiút megnyugtassa, ennek következőleg 
válaszolt. „Kedves fiam! irod : hogy kosztod nem va
lami hatalmas; én azt nem valami nagy hibának talá
lom; mert a német szó mellett sokat meg kell szokni; 
jó  zsíros étel mellett rád egy szál német szó sem ra
gadna; sovány eledel, s vegyiték mellett törik be já
romba a tinót, hámba a csikót“ .

K a k a s  M arton  em léklapjaiból.

=  (Nem minden ember való úrnak.) Egy úri he
lyen, a hol éjfél után két órakor fogtak a vacsorához, 
kérdik Kakas Mártont, hogy mért nem eszik?

„Nem szeretek ilyen korán reggelizni.“

A  zöld ördöghöz.
(üdvözlő ala Thewrewk versezet a vetélytárs Bolond Miska és 

Zöld ördög czimű laphoz 1860. Mart. 27.)

„Ördög! Zöld ördögi örökömhöz jöttök öröm közt! 
Ösztönöz öt körmöm szőrt fődről törnöm özönnöl. 
Bölcsöd földöntöm, tőrömtől földödön őrködj.
Bőrödöt öcs’ mögöszöm, könyörögj! — löszöl ögy

vörös ördög!
(NB. Ez csak tréfa ám. Meg ne ijedj erdeg!)

-  „Tudod e Gyurka, mi az a fiiszerszám?“
„Igenis : kasza.ím

—  Miért szokták a bort mind meginni ?
Mert abból nem kell magot hagyni.

=  A toasztkönycbe kérjük e legújabb eredetűt is 
beiktatni, mely jelenleg nagy sensatiót csinál a fővá
rosban.

„A  pesti urfiakat vigye el a fényé.
Ha a házi kisasszony nem lesz magyar menye —.“
=  Jámbor, zsíros szájú, németül egy betűt nem 

tudó, magyar fiú fülel a növénytenyésztési előadáson; 
egyszerre a tanár felszólítja, persze németül : hogy ve
zetjük el a vizet a földről, hervon Palakv? hátul ször
nyen súgják a fiúnak, durch Beete (árkok által) ez nagy 
jámborul rá felel: „durch Gebethe (imádsággal).“

=  (Úgy kell eldönteni.) Le akarja szólni a felpéczi 
érdemes ember, vele együtt cséplő pajtását, hogy mily 
nagy lábakkal áldá meg az Isten, rá néz s egyszer csak 
elkezdi :

— Bátya, ha kend meghoa (hal), kendet úgy kőé 
lábairu ledöntenyi.

K  é b u s z.

A 11-dik számbeli rébusz megfejtése.
„Koszorú.41

Szerkesztői sub rosa.
— Hargitaaljai küldemény és 35 eredeti adoma névtelentől, 

szívesen fogadtatnak. B.-Ujváros, köszönjük, ha dolgunk fogy, 
majd felelünk rá. Igaz történet jő. Autor rébuszai nem adhatók. 
Harczos Soma küldeménye érdektelen. Havassy küldeménye jő. 
K. Kunigunda küldeményéből egy pár használható. Palya adomáit 
vettük és adjuk. Mesterfogás nem igen jó . Ökörszem küldeménye 
közt egy talpraesett. Ugocsa adomái jók. Deliczétöl egy pár be-

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

fogható. Pittypalatty ez úttal nem jó l énekelt. Ludas Matyi, jó l 
van. Klipitro stb. nem jöhet be. User küldeménye ez úttal mind 
tapló. A Kakas Mártonpipák gyárnokának. Köszönjük a szíves 
figyelmet, mely szerint ön munkatársunkat átadja a nép ajkának. 
Rejtély a magyar nép számára. Ezt sem találtuk ki. Nekünk csak 
arra van időnk, hogy rebuszokat csináljunk, de nem hogy talál
gassunk.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860. 
(Egyetem-mcza 4. »z.)


