
15. szám.
Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.

Előfizetési ar : Évharmadra, azaz jan.—april hóra 2  pft., vagy 2  ft. 10 kr. uj pénz; egész V . k ö t e t .April 14-én 1860. évre 6  pft., vagy 6  ft. 30 kr. uj pénz. — Előfizethetni minden postahivatalnál e's könyvárusnál.
Kiadó-llivatal : Pesten egyetem-utcza 4-dik szám.

SZÉCHENYI1 HALÁLÁN!
Pusztább az ég egy fényes csillagával! Vagy nem tudá azt tűrni forró lelke,
A nap egy hő sugárral hidegebb; Hogy olyan messze van tőlünk az ég?
Egy árnynyal gazdagabb borult jövendőnk, A legnagyobb királyhoz ment követnek;
Egy sebbel szivünk, mely be nem heged. Az Tsten trónjához kivánkozék.

A s z í v , mely egy egész hazával érzett, Jó néki ott! — Nálunk emléke légyen.
Ha megszakadni birt, óh ne csodáld. A föld takarja drága hamvait.
Nagy terhe volt, nagyon sokat viselt az, Nevét utókor tartogassa! Semmi
S megtört, midőn nem bírta azt odább. E nagy szellemből nincs elmúlva itt!

A  kéz, mely alkotott sok drága kincset, Emlékitől minden szív nemesebb lesz,
Mik késő századokra mennek át, Hamvától a hon földe boldogabb,
Az rombolá le íme nemzetének És szellemétől, mely az égbe megtért,
Legféltőbb, drágább kincsét : — önmagát. Az ég hozzánk talán irgalmasabb.

Jókai Mór.
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A H Á R O M  C S Á K .

Históriai álom.

Egyet kifelejtett Dante a pokolbeli mulatsá
gok közül : a — „pályadrámák és vígjátékok 
bírálását.” Mit forró kénkö? mit tüzes fúriák 
mardosása? mit Ixion malomkereke? ehez a ke
gyetlenkedéshez képest! •

Mert tudnillik hogy a kik életükben sok 
rósz drámát Írtak, már mint magam is ni; azokat 
arra szokták büntetni, hogy még életükben drá
mákat bíráltainak velük.

Egy szép reggel azzal köszönt be hozzám az 
akadémiai kihordó, hogy „tisztelnek, ihol van 
tizenkét pályadráma, választani kellene közüle, 
hogy melyik nehezebb? még pedig, minthogy 
körmömre égett az idő, hát csak hirtelen; addig 
se konczert, se Svábhegy, a mig ez meg nincs.” 

„Tizenkét dráma egv halomban! van-e torony, 
a mi ennek a magasságával felérjen? Vétek volna, 
ha csak egy is közülök öt felvonásnál rövidebb 
lenne. Hatvan felvonást végig élvezni egy hu- 

| zomban! s a végén még azt is elmondani, hogy 
mit látott az ember? Keresztül törni annyi jám- 
buson; még pedig ilyen szűk csizmákban, mint a 
milyeneket most visel az ember.

Hárman a pályadrámák közül egy és ugyan
azon tárgyról valának Írva. Csák Máté, Róbert 

; Károly vetélytársa volt a darab hőse;ugyanazon 
mellékszemélyzettel; Porcs, Omodé és fiai, Er
zsébet, királyleány, Róbert Károly, Jordán lo
vag, Zách és a többi; cjak azzal az ártatlan kü
lönbséggel, hogy mind a háromban, mind vala
mennyi személy más alakot és jellemet és tenni 
valókat kapott. Az egyikben Csák szerelmes 
kalandor volt, a másikban rablólovag, a harma
dikban szabadsághös; egyszer öreg mogorva 
kurucz; másszor nyalka szerelmes dalia, harmad
szor gonosz esapodárvén lator; egyszer a király 
leánynak fogadott apja, másszor titkos szerel
mese, harmadszor feleséges ember, a ki a felesé
gét megcsalja, a más leánya szép szemeiért; 
ugyanaz a Porcs vitéz egyiknél hajthatlan 
erényhös, másiknál intrikus gazember; Róbert 
Károly itt lovaghös, amott gyáva jöttment, meg- 
meg szerelmes kópé. A királylány egyszer Csákba 
másszor a kisebbik Omodé fiúba, harmadszor 
Zách Feliciánba szerelmes. Omodé itt kegyetlen 
apa. amott szerencsétlen szülő : hol van felesége, 
hol nincs; a kit az egyik darabban megöltek, az

a másikban még most is él; s a ki mit elmondott 
ékes kadencziákban, azt a másik nem resteli me
gint puczér jámbusokban előadni, vagy épen el
lenkezőt beszélni.

Azt már láttam, hogy én itten igazságot tenni 
nem tudok. Kezdtem kijönni a türelmemből.

—  Engem ne ámítsanak az urak? Mondják 
meg igazán : melyikük Csák Máté? mert egyiket 
sem ismerem.

Egy torzonborz ficzkó állt elém, szörnyen 
állt az égnek mind a két bajusza vége.

— Én vagyok trencséni Csák Máté.
„ —  Ön akarja elvenni a királyleányt?”
—  Nem,instálom, nekem már van egy felesé

gem jobbkézre, meg egy másik balkézre is.
— A  királyleányt én akarom elvenni. Szólt 

bele a másik Csák.
— Istentelenség! kiálta a harmadik, mit nem 

fognak rám? hisz atyja lehetnék!
„ — Teringettét, ha mondom; egyszerre csak 

egy beszéljen. Kihez akarsz menni leányom Erzsi?
— Én a Csák bácsit választom. Nem azt a 

borzas szakállút; hanem ezt a másikat ni.
— Nekem biz a nem kell, szól a másik Erzsé

bet, mert én Omodé xirfival vagyok eljegyezve.
—  Ne tessék megengedni, hogy ahoz adja

nak, sipíta a harmadik; nekem van itten egy 
Csabám.

„ —►Teremtő uram! Hogy menjen egy leány 
háromfelé! mit csináljak ennyi eladó leánynyal 
egy személyben?”

— Meg kell ölni! orditá az egyik Csák! én a 
magamét megöletem.

„ — A  bizony jó lesz, így leghamarább át
esünk rajta.

A  leánynyal már elkészültünk.
„ — Hát ez a sok Omodé hová legyen? van

nak vagy húszán? hol az apjuk? mit csináljunk 
ezzel a sok ifjú úrral.”

— Én elűzöm őket! kiálta az egyik apa.
— Én elszaladok előlük, dörmögé a másik.
— Meg kell őket ölni; —  szóltphlegmatice a 

harmadik.
„ — Nagyon jól van, mind meg kell Ölni! No 

hála Istennek, tizennyolcz Omodé fekszik már és 
nem jár a láb alatt. Majd csak rendbe jövünk 
már valahogy. Hát ez kicsoda?”
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— Én Porcs vitéz vagyok; szól az egyik.
— Nem máz, szól a másik a föld alól, én már 

meghaltam.
„ — Elmégy, seminirevaló! Az a másik már szé

pen meghalt, s te még itt élni akarsz. Takarodj ! 
Ezzel is kevesebb ! Ki van itt még?“

— Itt vagyok én : Róbert Károly, de jelen
tem, hogy még odakinn két Róbert Károly vára
kozik, de azok nem mernek bejönni, mert félnek, 
hanem én bátor vitéz vagyok.

— No uraim, Csák urak; itt most már nincs 
más sesjtség, mint hogy tessék Róbert Károlylyal 
megverekedni; a melyik győztes lesz, az beszél
jen majd a száz arany jutalomról.“

Elébb még egy kis statistéria volt ott körül, 
azt pár compagnie Csákok és Róbertek elébb le- 
kaszabolgatíák, hogy rajtuk és a súgón kivül 
senki se maradjon a színpadon, akkor aztán neki 
zúdultak egymásnak; az egyik Zách a csatában 
vitézül elhullott; a másik Róbert Károlvtól am- 
nesztiát kért és kapott is; a harmadik pedig egy 
egérfogóba becsalta Károlyt s rázuhintotta a 
csaptaiét s mikor ott a király és az egész suitje 
megvalának fogva, akkor nagylelkűen visszaadó 
neki életét s koronáját s maga elsüllyedt a szin- ) 
pad alá; úgy hogy végtére sem maradt ott egyéb 
a három Csákból, mint Róbert Károly. — Annak 
pedig nem Ítélem oda a száz aranyat. .7. M.

N O N  E S T  V  E R  U  M .

Egy Írni olvasni nem tudó földmives nehány 
évig járatta fiát iskolába, megsokalván végre 
a költséget, aggódott, ha tud-e már fia deákul, 
meo-kéri a helybeli plebánust, hogy examinálja 
meg a fiát, mert ha még deákul sem tud, hát ö 
az ebe mellé kergeti.

— Jól van mond a tisztelendő, holnap az-az 
szombaton délután menjünk ki mindhárman néz- 
delözni a mezőre, és ha én kérdéseim után a fia 
feleletére azt mondom : hogy non est terűm; ak
kor nem tud a fiú deákul.

Elmennek tehát a mezőt nézni, (de minder
ről a fiú semmit sem tudott) s im kezdődik az 
examen, kérdi a pap, hogy nevezik a macskát 
deákul? Felis, lön a felelet. —  Non est verum 
mond a páter, hanem asper; hogy nevezik a tü

zet? Ignis, mond a diák. — N. e. v : laetitia; hogy 
a vizet? aqua, mond a fiatal. —  N. e. v. ismétli 
a lelkiatya, hanem abundantia; hogy a gabonát? 
hordeum, rögtönzött az elitéit deákul nem tudó. 
—  N. e. v. fölnevet a nagy synonimus, hanem 
gaudium. Mindezeket a sok non est verumokat 
hallgatva az atya, a mint haza mentek rögtön ki
jelenté fiának, hogy le a pantalonnal s holnap a 
mezőre. — Megbúsul a fiatal deák, de csakha
mar kitalálja az okát, bosszút forral;azon vasár
napi éjjelen megfog egy macskát, farkára meg
gyújtott csepü-kanóczot köt s elereszti a plé- 
bánus takarmányai közé, látva pedig, hogy már 
füstöl egyfelől, berohan a lelkiatyához s így szól: 
Asper currit, laetitiam post se trahit, nisi abun- j 
dantia fuerit, totum gaudium peribit.

K R Ó N I K Á S  A D O M A  K.

Ilikor lenne felfordult világ?

Az olasz háború ideje alatt a múlt nyáron 
K —n a Nagy-Kunság székes városában a vén 
Senye Jankó a város egyik öregebb czigánya 
egy jómódú gazdaember épületeit tapasztgatta.

Komolyabb napi dolgai elvégezte után a 
házigazda, minthogy erős dolog idő lévén, min
denki a mezőn foglalkozók, beszélgető társat a 
szomszédságból nem kapván, szóba elegyedett a 
czigánynyal s köztök következő discursus fejlő
dött ki :

- -  Hej Jankó, de felfordult világ van most, 
de csak fenekestül fel is fordult mostanában a 
világ!

— Dihogy fordult nemzsetes uram, ippen 
úgy van most is, mint ezselütt vót.

— Már hogy beszélhet kend ilyet Jankó, hát 
nem tudja kend, hogy ezelőtt ha katonát kellett 
állítani, megindítottuk a verbunkot s egy hét 
alatt minden tizedik esztendőben annyi katonát 
szedtünk, hogy fele is elég lett volna, most pe
dig stb.

*
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—  Mind tudom én azst nemzetes uram, és én 
mégis a valló vagyok, hogy most is csak ulyan 
a világ a milyen ezselütt vót.

— Menkü teremtette helyin, már hogy mond
hatja kend azt, hiszen lássa kend, tavaly olyan 
veszett nevit költöttek a húszasnak is, hogy még 
kevesebbet adtak volna érte bankóban mint a 
mennyit azelőtt ért, és most a háborús világban

100 forintot érő húszasra Pesten 30— 35 forint
tal több bankót adnak.

— Mind halluttam én ezst nemzetes uram, 
hanem azsir a világ most is csak ulyan mint azse- 
lütt vót, mert lássa a neinzsetes úr, én most a 
nemzsetes úrnak tapastok, én tapastottain tavaly 
is, harmadive is, akkor rúna felfordult rilríg, ka a 
nemzetes úr tapustana nekem.

\  megbukott gondoskodás.
Egy családjáról okosan gondoskodó hivatalnok, ki 

kalandossága miatt olykor olykor gyanú alatt állott, a 
tr. biztosítótársaságnál egy pár ezer forintot akarván 
halála esetére családjának biztositani; ennek jótékonysá
gát midőn egy barátjának neje jelenlétében nagy heve
sen értelmezé, tévedésből így szólott.

— Már barátom, én feleségeimet, gyermekeimet 
nem akarom holtom után semmi nélkül hagyni.

— No lám, csakugyan igaz az, hogy néked még 
kívülem több feleséged is van : monda a nő, most már

I nem engedem, hogy érettünk fizess.

M AGYAR KLASSZIKUSOKBÓL.

Önkénytelen az ember
Mindenre születik,
Mint a magasb hatalmak
Ott fönn elvésrezik ©

Bakaértelmcsség.

Menjen kend rögtön, s az őrmesternek mondja 
meg, hogy a zsurnált küldje ide, parancsolja a százados 
egy nála lévő baka-küldöncznek. A katona elmegy, s 
elhívja magával Zsóna nevű őrvezetőt — Gefreyter.

—Jelentem alásan vitéz kapitány uram : itt van 
Zsóna frajter.

— Ostoba! hiszen nem Zsónáért, hanem — rámu
tat egy jegyzőkönyvre — ilyenért küldtem én kendet.

— Kérem alásan vitéz kapitány uram, aztat ma
gyarul nem Zsónának, hanem Protikulumnak hívják.

lrodalompártolás.
Bizonyos városi úr ismerőseit a „falusi esték“ czimü 

irodalmi vállalat pártolására szólitván föl, erre sokan 
előfizettek, s némelyek több példányra, de a füzetek 
sok idő múlva sem érkezvén meg, egy előfizető a gyűjtő 
ismerősétől, azon fölvilágosító s megnyugtató választ 
nyeré, hogy a „falusi esték“  árából a gyűjtő bizonyosan 
városi estéket csinált.Petőfi.
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Ili a hitelintézet.
A  p—i vizsgán szó volt a hitelintézetről s a tanár 

kérdi a tanítványától :
— Mi a hitelintézet? A  fiú nem tudott felelni de 

útba akarván igazítani a tanár, mondá :
— Például ha volna ezer köblös földed . . .  no vi

gyázz . . .
— Hát ha volna ezer köblös földem — mond a fiú 

— tehát hitelbe adnám.

M A G Y A R  N É P D A L O K B Ó L .

Végig mentem a budai temetőn 
Elvesztettem pirosbársony kezkenőm.

Régi népdal.

A  krinolin haszna csempészeti szem
pontból.

(Adnotam : a krinolin haszna nemzetgazdászali szem
ponthói, mely czikkben R. J. úr a Napk. olvasói előtt, a 
kárhoztatottnak hasznait, oeconomice bebizonyítja, mi a i 

gazdáknak rettenetesen tetszett)
A múlt debi'eczeni vásár alkalmával lehetett látni; 

a külső vásárban egy ominosus kinézésű nőt, roppant i 
krinolinnal egyik boltból ki, másikba bemenni. Ez sen
kit sem boszantott annyira mint a kereskedőket, kiknél 
bár ki volt Írva, hogy „Kein handel“  a szenyedhetlen; 
nő, már a mellett, hogy boglya szerű krinolinjával csak 
a helyet fogta, elkezdett velük alkudni s a számtalan 
előkért árúczikkhalmazban válogatni, s denique sehol 
semmit nem vett (legalább pénzért nem). Már épen haza 
térendő volt egyik boltból — hol valami másfél óráig 
csak válogatott — midőn a krinolinból egy egész vég; 
ismeretes kelme gurul elő s utána a portékák mindenféle 
neme, mik szépen sorjában kis vashorgocskákra voltak

fölaggatva, de a horgokat tartó spárga a nagy teher 
alatt leszakadván, a csempészett dolgok napvilágra búj
tak, mire a kereskedősegédek összeförmedvén, a sze
rencsétlen krinolintulajdonost csak a policzeinak sike
rült körmeik közöl a törvény büntető hatalma alá átad
hatni.

Megtisztelte!

S. megye egyik mezővárosában bement egy paraszt 
a gyógyszertárba, körülnéz ott, mintha keresne valakit.

— No, mi tetszik? — kérdé a gyógyszerész, ki igen 
sovány öreg ember volt.

— A patikárius urat keresem; — válaszolá a paraszt.
— Hisz az én vagyok!
— Hát az Ur Istennek ajánlom. — Ezzel megfor

dul és kiindul.
— De már ha a patikáriussal van dolga, hát szól

jon; hiszen mondám, hogy én vagyok az.
— Mi haszna? úgy is hiába mondanám.
— Miért?
— Azért, mert orvosságot akartam volna venni.
— Hisz épen én adom azt!
— Nem kell már.
— De hát miért nem kell ?

— Azért, uram, mert ha jó orvosságot árulna, bi
zony maga sem volna olyan görhes.
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I D E G E N  FÖLDÖN.

Messze, messze földön jöttek össze,
S mindjárt is barátságot kötöttek.
Boros kancsó tüzes nedve mellett,
Örök frigyre szent esküt letettek,
S mig a pohár keringett közöttük, 
Ködös múltba visszaszállt a lélek.
Azt az utat, melyet oly jól ismert,
Ki tudja már hányadszor teve meg?

S fölkel most az egyik szomorúan,
Redős arczán útja van a könynek
Most is míg beszél halk suttogással,
Lassan a pohárba permeteznek.
..Édes anyámS * * * * * 11 szólt elfojtott hanggal
Nem hirt ellenállni bánatának,
Mig én bujdokoltam, szíve megtört . . . 
Ezt a pohárt csendes nyugalmának ?••

Egy falusi gazdatiszt midőn egy városi izraelita 
kereskedő boltjában kávét, czukrot. theát vásárlott, 
meglátja a kereskedő kezében az Üstököst.

— Hát ön is pártolja a magyar irodalmat?
— Nem bizony én, hanem csak magamat.
— Mi haszna van önnek az Üstökösből?
— Mi haszna van az urnák a kávéból, a theából?
— Ez mindennapi szükség, rászoktam, nála nélkül 

nem lehet egy nap se házam.
— En sem lehetek olvasmány nélkül, annyira meg

szoktam, hogy alig várom a posta megérkezését, mely 
lapjaimat meghozza.

— Már én erre nem vagyok olyan kiváncsi, én csak 
az irodalom pártolása tekintetéből járatom a Hírmondót.

— Hát valljon a nálam tett vásárlásokat a keres
kedés pártolásából teszi jó  uram?

— De hogy teszem, hanem magamért, családomért.
— Higyje el édes uram, hogy ha a szellemi élvezet 

nem mindennapi szüksége, mint a kávé s thea, irodalom 
pártolása nem ér egy ütet taplót.

S utána a másik, az a büszke 
Az a tüzes szemű ifjú így szól :
..Hogy ha éber, emlékem zaklassa,
Emlékem riaszsza föl álmából,
Hogy ha férje ölelő karjában 
Örvend ifjú élte lavaszának . . .
Félre átok, keserűség félre.
Ezt a pohárt új boldogságának!“

S fölkel most a harmadik közöttük,
Telt poharát magasra emeli,
Mint pohara fényes borgyöngyökkel,
Szeme örömkönyekkel van teli,
Arczán az örömnek érzete ég,
Keble dagad mint a tenger árja,
Szava üde mint a hegyi csermely,
Benne van a vigasz üdve, bája :

„Te barátom, jó  anyát vesztettél,
Tőled az, kit szerettél elpártolt,
Én is érzem veszteségeteket,
Ily fájdalmam egyszer nékem is volt;
De tudok én enyhet sebetekre
Irt a bánatnak, mely most úgy éget,
Egy szó s örömköny ragyog a szemben, 
Mely a bútól fénytelen sötét lett.

Hallgassatok, hallgassatok hát rám 
Csüngjön lelketek ajkam beszédén,
Néked egy új jó  anya született,
Néked új kedves, nem is remélvén,
Áldjátok az ép lefolyt esztendőt,
Szült ő anyát, szült szeretőt nekünk,
Édes hazánk fólébredt álmából.
Közös anyánk és közös kedvesünk!“

Bródy Zsigmondi.

Önzés.— Nem vagyok rá kiváncsi, kérem alássan.

Jó volna így felelni.

— Jöjjön csak domine Szótalan, vegye a krétát a 
kezébe, és álljon a táblához. Tudja meg, ba egy kilőtt 
ágyúgolyó minden másodperczben 1800 lábnyi tért re
pül be, föltéve, hogy a levegő ellenállásától minden má
sod perczben két lábnyit vészit gyorsaságából, mennyi 
idő szükséges rá, hogy innen a holdba érjen?
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Baka vitézség.

G_bán egy 5 láb magos jelentéktelen kis baka
szeretőjét a német gránátosok elcsábítván egy korcs
mában, a nagy emberek gúnyolódva nevették a kis 
bakát. — A  baka törte eszét, mint tegyen háborút az 
óriásokkal, mert gondolta, hogy ha ütközetre jön a do- 
loo-, a nagy ablakokon ajtókon, könnyen lehet ellenei
nek retirálni. Eltorlaszolja tehát maga a menekülésre 
alkalmas helyet, kihúzza gyiklesőjét, s a szobában volt 
13 gránátost összevissza szúrja veri, s ha az ablakon ki 
nem ugrálnak, még halál is következik a szép lengyel 
menyecske miatt. Ezen comediára a közel czirkáló őr
járók megjelentek, s bakánkat a hűvösre vezették. — 
A  főőrségen volt gránátos tiszt sehogysem akarta el
hinni, miként ily kis ember az ő óriás legényeit tehette 
volna tönkre.

Kérdi tehát a kis mérges bakától:
— Ugyan fiam, hát te csak magad verted meg a 

nagy gránátosokat?
— Én ám a ki lelke van.
— Bizony nem hihetem.
__ Elhiheti pedig főhadnagy uram, mert én a ma

gam ellenségét vertem meg.
— Derék fiú vagy, ha a katonai fegyelem engedőé, 

bizony elbocsátnálak, de mivel néked nem szabad ellen
ségednek lenni a császár ellenségin kívül, csak heverj 
le erre a pritsre.

Pesti koszt.

Egy alföldi földműves Pesten lakó fiát menvén lá
togatni  ̂ fia őt egy nagy vendéglőbe vitte ebédelni.

— Étlapot pinczér!
— Da ist mein Herr.
_ Hát édes apám felolvasom az étkeket, tessék

belőle választani. — Van fekete leves; hús szardelli 
mártással; parély rántott béka-czombbal; nyulárnyék 
o-alambbaí; Angolna borsólével; Articsóka; fricassziro- 
zott békák, nyúl cseh lében; üres ostyák; tekenős béka 
pástétom; jesuita-kenyér.

_ No fiam azért van néked olyan pipaszár lábad,
hogy te Pesten nyulárnyékkal, csókahussal és békák
kal élsz.

_  Hát édes apám tessék megkóstolni az Angolnát 
borsóval.

_  Isten őrizzen, hogy én angliust egyem.
_ Legalább egy kis jó  fekete levest.
__ Kozmás ételre rá sem nézhetek.
— No hát bor mellé üres ostyát vagy jesuita-ke- 

nyeret rendelek.
— Hej fiam! hát elfelejtetted te már vallásodat, 

hiszen kálomista embernek nem szabad olyat enni. — 
Én megyek szállásodra; eszem az anyád által sütött puly
kából, tudta édes anyád, hogy az utravaló Pesten is 
megjárja.

Borkorcsolyák.

Hegyfoki úr egy képet készíttetett, mely egy hőst 
ábrázolt kivont karddal. A festmény remek volt. Hegy
foki száz arany jutalmat tűzött ki annak, ki a képben 
hibát talál. Látogatták is sokan a képet, mert soknak 
gyönyörködött szeme a fényes aranyokon.

Egyszer a falu czigánya is beállít a tekintetes úr
hoz, ilyeténképen szólva ;

— Nagyságos tekintetes úr, tessík megengedni, 
hadd nézszsem én is meg ast a híres képet.

— Jó van czigány, de ha hibát nem találsz, száz 
arany helyett száz botot kapsz.

— Kiállom nagyságus tekintetes uram, csak hadd 
lássam meg ast a csudát.

Beeresztik a czigányt, nézi a képet, vakargatja fe
jét s már hátán érzi a száz botot.

— No czigány, találtál-e hibát? kérdi az úr.
— Nem semmit, síp, nagyon síp, csak azon terem 

a fejem, hogy azs a vastag széles kard, hogy mehet a
| hüvelynek abba a keskeny lyukába? — Megvolt találva 
a hiba, s a czigány örömmel állt tovább a száz aranynyal.

i , ; . . .

Istók. Hát tu ke francziáú János bátyám ?
János. Tudok há! — Hát mikó tens Gurubicz Ta- 

! más uramná szógátam , hát akkó Asszonfárú mentem 
Geresdre, — hát akkó a Rába hidná egy faranczia csak- 

:hama rám kiút : hogy kirikau!
Istók. Hát osztá mitesz a János bátyám ?
János. Hát bizó Istók öcsém a csak aszteszi : hogy

— megálj? — kivagy? — kinek hínak? — hova mész?
| — mi járatban vagy?

Istók. Ejnye! hát ke János bátyám, mit felet rá? 
János. Hát osztá csak asz feletem rá : hogy Isti- 

rikhau!
Istók. Hát osztá mitesz a János bátyám ?
János. Hát bizó Istók öcsém, a csak aszteszi; hogy

— tisztöli Gurubicz Tamás uram, nemes Bereglovics 
uramat, és itt küdi átalam aszta új Raisoflit.

Istók. Ejnye! — No hátsak furfangos emberek 
azok a farancziák, egy szóvá mi sokat tudnak mondani. 

János. De az ám.
Istók. De hát mi az a Raisofli János bátyám? 
János. Nó — hát még asem tudod? — Nó — hát 

ugyan tizó keveset tucz.

Egy czigányt mikor felakartak akasztani,azt mondja 
neki az Ítélet végrehajtója :

— Nincs valami mondanivalód? ki is meglátva 
nem messze feleségét egy csomó gyermekkel, lekiált a 
lajtorjáról :

— Asszony jól vigyázz a purdékra.
— Könnyű neked oda fenn, de bajos nekem ide 

lenn a sok rajkókkal.
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Báró V. erdélyi jószágain sok medvét elpusztított, 
j  — Egy alkalommal két biztos lövésével czammogott 

el egy óriás maezkó, ez nagyon boszantotta őt, de leg
szorosabb kutatás után sem bírtak nyomára találni. — 
Nem nyughatott a báró, más reggel korán teljesebb 
kisérettel s számtalan hajtókkal indult vadászatra. — A  
kopók hosszas keresés után vérnyomra találtak, s a báró 
parancsot adott vadász-szolgájának kürtjével összehí
vót fúni; ez, hogy a kürt hangja hallhatóbb legyen, egy 
odvas fára kapaszkodik, s már épen kürtölni kezd, mi
dőn a fa beszakad alatta, s a vadászszolga az ott mene
déket talált medvére esik; ellehet képzelni mindkét 
részről a kellemetlen meglepetést. — A  báró azonban 
vadászszolgáját megmenté a maezkó kellemetlen ölel- 
getéseitől.

Ebéd volt. — Parancsol X . úr ezen jó bornyúve- 
lőből? szóla kinálva a bájos házikisasszony.

— Csókolom drága fehér kezeit, már eddig vagyok 
telve (s itt szemöld ivéig mutatott.)

— Csak addig? mond mosolyogva a házikisasszony, 
' lesz így hát ott még kevés üresség.

— Azaz még azon is felül.
— De csak nem bornyúvelővel ?
— Ó épen semmi velővel.

1859-ik év január havában S. szolgabiró úrnál ta- 
rokparthie volt.

— De S. barátom, híves kezd lenni ez a szoba.
— Laczi nézz abba a kemenezébe! kiáltott a háziúr.
Egy fél óra múlva.
— Az ördögbe, — már igen fázom : csináltass már 

melegebbet.
— Laczi! kiált mérgesen a szolgabiró — már ma- 

gam is fázom. Belenéztél abba a kemenezébe, megnéz
ted a kemenezét ?

— Nem csak meg, de bele is néztem.
Egy óra múlva.
— D. úr felugrik székéről, kártyáit asztalra vágja. 

— De már engedj meg barátom, én sem kocsonya, sem

fagylalt nem akarok nálad lenni, vagy fűtess, vagy az 
Isten áldjon meg, — s indulni készült.

— Laczi! ordít a szolgabiró, mit csinálsz, tán még 
sem ég abban a kemenezében ?

— Nem ám.
— Hát nem tettél fát a tűzre?
— Nem én.
— Hát mit parancsoltam már másfél órával is 

elébb, he ?
— Hát hogy nézzem meg a kemenezét, én meg is 

néztem, bele is néztem, kétszer is, mint parancsolva volt.

Fájt a foga egy jegyzőnének kegyetlenül, s mikor 
ki akarta huzatni a fogorvossal, ajánlotta ez a műfog 
ügyes betéteiét, mert a csorba nő nem beszélhet tisztán, 
s akadályozza a folyvást való beszélést.

— No uram, úgy csak szedje ki nőm fogait mind, 
de mást ne tegyen neki, mondá a jegyző, mert . . . .

Elküldte Jancsit az apja lánynézőbe a szomszéd 
faluba. Visszajővén onnan, kérdé őt :

— Hát láttál-e valami tetszetős lányt?
— Láttam biz én édes apám — felele a fiú — egy 

épen olyan szép barna lányt láttam, mint . . .  kit is 
mondjak csak no hamarjában — mint Nagy Pál kereszt
apám uram . . .

R é b u s z.

9  9

A 14-dik számbeli rébusz megfejtése.
Marokkó.

Szerkesztői sub rosa.

Borkövi kapitány Írójának : a Compossessorátus czimü víg
játékot egészen újból kellene kidolgozni : igy sok lényeges 
hibája van s színpadra nem alkalmas : a kért számokat megküld
jük. Ordas esküdt kalandjait nem adhatjuk. A régi idők embereit 
kár volna bántani most. Orvosi szempontból ajánlott magyar 
divat. A kép készül hozzá. Szárhegyi gróf Lázár József versei 

! becsesei birandnak egy népdal gyűjteményben, az Üstökös nem 
illetékes helyük, átadjuk Abonyinak, ki most népdalokat gyújt. 
A szerelem, mint tudomány, kissé nehezen emészthető elmefut- 
tatás, a mellékelt adomákat köszönjük. Táti bácsi liquidatiója jó. 
— A decsi csősz küldeményét itt fogjuk. — A esendháboritó na

gyon jó , ha igaz. — Telegdy Lászlónak, Lajosnak és társainak. 
A küldeményt megkaptuk és bevettük. A  küldők egészségére fel 
is használtuk. Köszönjük a barátságos megemlékezést. — K. Béla 
küldeménye adható. Téth N. M. nehány beválik. — János adomái 
kijöhetnek. Papramorgó. Csak morogjon odahaza. Szerecsen kül
deményét használhatjuk. Palya versei nem állnák ki a mostani 
ködös levegőt. Csutora János adatai elfogadtatnak. Bánházi, na
gyon régi adomák. M. F. B. nem lehet azt kiadni. Kurucz Tuhu- 
tum. Hiszen csak az kellene még, hogy commentárokat adjunk az 
Üstökös czikkeihez. B. K. költeménye adható. A köcsmei sárkány 
költeményt régen ismerjük már, aligha ki nem volt valahol adva.

>Iclléklct. Előfizetési fölhívás az Üstökös 1860. évi második évharniadi folyamára.**

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

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


