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Á  M O N T É M O L I N O  K.

Álló csillag az adott szó 
Égről le nem hullhat.
Gyémánt a szó, a mely soha 
Tűzben meg nem olvad.
Oltár alá letett szentség 
Melyhez nyúlni vétek.
Ég szakadna a fejére 
Ki azt sértené meg.

Hanem a mi adott szavunk, az egészen más valami 
Minekünk azt szabad szépen kiforgatni beforgatni, 

Mert mi monseigneurok vagyunk!

Katonának parolája,
Egy az életével.
Hogy azt elfeledje, senki 
Nem is tehetné fel;
Kereskedőt az adott szó 
Lekötözve tartja.

Esküjének minden ember 
Becsületes rabja,

; Hanem azt meg kell jegyezni, hogy a mi becsületszavunk 
Csak olyan kis tréfabeszéd, a mit vissza is vonhatunk, 

Mert mi monseigneurok vagyunk.

Tartsa meg az Ígéretét 
Paraszt, jobbágy, közrend,
A polgárság, a csőcselék,
Más alfélé jött ment.
Tiszt és nemes hadd haljon meg 
Egy kimondott szóért;
Szószegés és pallos közül 
Válaszsza a hóhért,

Hanem mikor mi mondjuk a zt: én hitemre fogadom! 
Előre tudja mindenki, hogy arra mit se adjon;

Mert mi monseigneurok vagyunk.
K—s M—n.

Május—augustusi teljes szamokkal még szolgálhatunk 
A január—áprilisi számok már elfogytak.
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C S A K  A Z É R T  IS.

Gróf Fegyverneki ezredes épen egy éves há
zas volt, midőn Il-ik József alatt a török háború 
kiütött. Az ezredesnek semmi vágya sem vala a 
hadidicsöségre és inkább szeretett volna szép 
neje mellett a csendes családi körben maradni, 
mint osztozni a liadidicsöség babérain, de ma
gas rangja s a katonai becsület menni parancsol
ták. A gróf nem volt már valami síma ajkú gyer- 
köcz, épen azért mint sokat utazott ember, nehéz 
szívvel hagyta otthon az asszonyt. Nem az ellen
ségtől félt — volt a töröknél egy kegyetlenebb 
ellensége : a féltés.

Eljött a nap, a melyen menni kellett, eljött a 
búcsú órája; himelt, hámolt a gróf, de nem volt 
bátorsága, hogy úgyis a bucsuzás fájdalma miatt 

! elérzékenyült nejének, csak czélzólag is mondjon 
valamit kételyeiről. Elcsattant a bucsúcsók.

Andrással az öreg huszárral, ki már apját is 
sok csatákban híven szolgálta, lóra pattantak s a 
kastélyt elhagyták.

De a gróf alig tudott tovább haladni, minden 
pillanatban vissza-vissza nézett, meg megállt, s 
oly nagyokat sóhajtott, hogy majd a légberepült.

Az öreg huszárnak nem kerülte ki figyelmét 
ifjú urának magaviseleté, ősz bajuszán egy 
nagyot sodorintott, s olyan belső bizalommal, 
minő az ilyen családtagokká vénült cselédeknek 
szabad — szólt :

— Talán csak nem fél ezredes uram a hábo
rútól.

A gróf annyira szórakozott volt, hogy ezen 
kérdés, melyre még gyáva katona is felcsattanik 
szinte elsiklott füle mellett, mit sem szólt, de 
majd elejtette fejét, úgy ült a lován:

Végre megállt :
— András! édes öreg szolgám! tud-e kend 

asszonyokkal valami fáinul, szép hízelgő szavak
ban beszélni? menjen kend vissza és mondja meg 
a feleségemnek, hogy míg én oda leszek, addig 
semmi néven nevezhető férfilátogatást el ne fo
gadjon, ígérje meg ezt, mert ha meg nem Ígéri, 
én bánatomban talán a kardomat sem tudom hü
velyéből kihúzni.

— Üm! édes ifjú uracskám, hát ez a baj? no 
lassan menjék hát ezredes uram, majd visszalo- 
vaglok és mind ezt megmondom a mint illik.

Vissza is ment az öreg, még ott találta 
szép fiatal úrnőjét az erkélyen fehér kendöcské- 
jével törülgetvén könyes szemeit.

— No András! talán itthon felejtettek vala
mit — sietett a grófnő, öt a kérdéssel megelőzni.

— Nem méltsgos asszonyom! hanem az ez
redes uram valamit izent,azt jöttem megmondani.

Kíváncsian sietett a grófnő megtudni férje 
izenetét, de mint elállt tőle szeme szája, midőn a 
vén huszár így szólt a legalázatosabb komoly
sággal.

— Hát mlgs asszonyom! azt izente az ezre
des úr, hogy míg oda leszünk, a bodri komondor 
hátára rá ne üljön valahogy; mert igen harapós.

Mint a felborított méhkasban a méhek, úgy 
lázadtak fel a grófnéban minden indulatok, semmi- 
kép el nem tudván gondolni, mi ok indíthatta 
férjét ilyen bolond izenetre; sírt, bosszankodott, 
egész napokon keresztül nein tudott egyébbel 
foglalkozni mint férje képtelen izenetével, végre 
is egész daczczal arra határozta magát,hogy most 
már csak azért is ráül a bodrira.

Azonban ez nem volt olyan könnyen kivihető, 
mert bodri valóban igen harapós állat vala, és 
különösen fogvicsorgatva utasított vissza, min
den vele érintkezni akarást.

De a grófné határozottan állott feltétele mel
lett: nagy darab pecsenyékkel, s más ízletes fala
tokkal szelídítgette az oroszlán nagyságú ebet.

Nagy sokára sikerült azt megsimogatni; de 
még most is visszautasította bodri a felülési ki.
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serieteket. Végre a sok pecsenye megtette ha
tását, az emberek is inegjuhászkodnak ennek 
szagától, hát bodri miért ne tehette volna meg 
azt, felvette hátára lirnöjét.

Férje odalent Sabácznál nem hágott büsz
kébb önérzettel a török sánczaira, mint midőn 
bodri nyergeivé lön; egyet felejtett el a grófné, 
azt a magyar példabeszédet, hogy a ki ebbel ját
szik, bot legyen kezében.

Bodri a szokatlan terhet unni kezdte, s meg- 
vicsorgatván éles fogait, hátrakapott, és szép 
terhének lábikrájába harapott.

Minden kutyaharapás igen mérges sebet szo

kott okozni, az ezredesné is igen beteg lett, és 
az orvosok rendeletére ágyban kellett maradnia.

Férje valahogy megtudván betegségét, az úgy 
is vége felé haladó hadjáratból szabadságot vett 
hazamehetni, de mily nagy volt meglepetése mi 
dőn neje eleibe be nem bocsáttatott. Azonban 
élvén házi úri jogaival, be ment biz az oda, min 
den tilalom daczára is, hanem volt is aztán ot 
mit hallani ezredes uramnak ostoba izenetéröl 
mely egyedüli oka a grófnő betegséginek.

Sok zűrzavar után megérté a gróf miféle ize- 
netröl beszél neje, dühösen rontott ki, keresvén 
Andrást, hogy benyelhesse, de ez semmit meg 
nem ijedve, nyugodtan kérdezte : hogy hát már 
meg mi a baj ?

— Mit mondott kend vén füles a nőmnek 
mikor visszaküldöttem kendet?

— Hát biz én csak azt mondtam, rá ne üljön 
a bodrira, mig oda leszünk, mert igen harapós, 
tán bizony valami baj van ?

— Oh vén rinoczerus, hát azt izentem én? 
most kend miatt fekszik a nőm sebeiben, hanem 
hiszen majd meglakol kend érte, hogy mert kend 
ily bolondjátékot űzni úrnőjével.

— Sohse tépelődjék ezen a dolgon ezredes 
uram! lássa! máskor ne izenjen semmit a felesé
gének, mert ugye, azt sem fogadta meg, hogy a 
bodrira ne üljön? hát ha azt mondtuk volna neki 
hogy udvarlókat ne fogadjon el, azt nem fogadta 
volna ám mese csak azért is. Mert lássa uram! 
ilyen az asszonyféléknek a tempója.

A  gróf meggondolkozott, Andrásnak igazat 
adván, jónak látta az egész dologról hallgatni.

Hogy jöttek a t—i tanítók disznótorra?

Disznókat öletett T ** kurátor uram, s a rec- 
torra és preceptorokra egy kis haragja leven, alattomban 
akarta (a mi különben erimen laesi rectoris et precepto- 
ris lett volna és hallatlan megsértése a tanitói testület
nek) a disznótort megtenni.

Megsajditotta ezt a nemes testület, csak a reggelt 
várták, mely elhozandó vala a hizott jószágoknak halá
lát. Mely is meg lévén, viszik ki a böllérek a testvére
ket a pörkölőre. Alig gyújtják meg ott a szalmát, elkez
denek kiáltozni, tűz van, tűz van, s rá egy pillanatra 
verik félre a harangokat.

Szalad a fél város népe a tűz szinhelyire, mely 
csakugyan bent, a házak közt lévő kertekben vala s a 
tanitók is mind ott termetek, ott eleget sajnálkoztak, 
csudálkoztak az eseményen, pedig a gonosz csontok 
maguk verték félre a harangot, mert akarták, hogy cu-

rátor uram testi szemeivel győződjék meg arról, miként 
ők is tudják, hogy disznókat öletett. S ilyen tudomás 
után csak nem maradhattak ki a torból.

Hiért akarja Habaknknak nevezni?

— Hát miért akarja kend a fiút Habakuknak ke 
Teszteltetni?

— Ennek meg van a maga oka, foka. Egyszer biró 
uram hivat. Megyek. Se kérd se hall, a kalodába zárat, 
s ott hagy reggeltől napestig. Ekkor kiereszt s mond : 
„Már megengedjen kend, a másik Kis Jánost, nem ken
det kellett volna bezáratnom, egy kis tévedés volt a do
logban. Nehogy hát fiamon hasonló baj történjék, nevét 
jól megkülönböztetem a többitől.

:



SZERELMI KÓLIKÁK.

V.

92

Aliért szaladt hát?

Hogy ha csókot kértem tőled 
Elrejted az arczod,
Mondád, jaj de rücskös képed, 
De tüskés a bajszod. . . .

. . . Most már lettem érdekes arcz,
Sőt a mi több vonzó,
Dús nagybátyám haláláról 
A  mióta van szó.

--------------

K R Ó N I K Á S  A D O M A .

Báró W . erdély közelebb elhunyt legnagyobb fia j 
szenvedélyes, de a mellett páratlan vadász volt, többek j  
között fajdtyúk-vadászatra hivatott meg a gömöri he
gyek közé, s már jó előre figyelmeztették, hogy a fajdok 
reggel „czupp czupp“  kiáltásokkal szokták egymást a 
hegyek és dombok tetejére öszvehívni, mely kiáltást J  utánozva, könnyen a tetőkre lehet csalni őket. Úgy is 

| történt, megállnak egy mély völgyben, s elkezdenek szo
kás szerint czuppogni, nemsokára a túlsó oldalról jő a 
felelet.

— No ott a fájd! induljunk egyenesen fel a tető
nek, — s elkezdtek a szirtes meredeken kézzel lábbal 
kapaszkodni, folytonosan czuppogva, a távolból mindig 
közelebbre hallatszott a viszonzás. Végre egészen kifá
radva felérnek a tetőre, fegyvereiket lövésre készen 
tartva haladnak elő, hát ime; a várt fajdok helyett ne
hány vadász állt a túlparton, kik ugyanezen czélból 2 
óráig mászták a meredek hegyet egymást czuppogatva.

Besúgták a finánczoknak, hogy F. Gábor trafikáns 
létére egy zsák magyar dohányt rejteget szobájában, 
ez látja, hogy két izmos fináncz közeledik, ezt malum 
ómennek tartván, egy zsákot nagy hirtelenséggel tele 
dug párnákkal, s a nem óhajtott vendég betoppantával 
egy másik ajtón a zsákkal együtt eszeveszett sebesség
gel rohan kifelé; a finánczok gyanítva, hogy a dohányt 
akarja előlük elrejteni, utána erednek. A kergetés jó 
darabig tartott, mig nem a harmadik sikátornál az űzött 
el — az űzők pedig ráesvén, a trafikáns telezsákkal el- 
fogaték; persze hogy abban dohánynak híre sem volt, s 
ha volt is valahol, azt már ezalatt eltették otthon láb- 
alól; kérdezik aztán a finánczok.

— Miért szaladt hát ?
— En nem thudom mi lelte az urakat, még a becsü

letes utón járót is késleltetik sietős dolgában.

A  szekeres fiú.
Jó négy ló közé pattogott a k—i matyó fiú, csak 

úgy ragadta a szekeret, szemközt jő  rá három rongyos 
lovon egy rettenetes magas tetejű kalapos bajusztalan 
sovány egyéniség, s megálítja a fiút kérdvén tőle az 
előtte feküvő helység nevét, a fiú gyanúsan végig néz 
rajta.

— lm nem mondom me hallja szi, mer ijóg oda 
gyünne laknyi.

S tova vágtatott.

Mert a padban nem jutott hely.
A falu iskolájában padok hiánya miatt néhánynak 

a gyermekek közöl a földre kelle letelepednie. Egy
szer a tanitó a katekismusból ezen kérdést : — Mért 
vagy e földön? — intézé a gyermekek többjéhez, kik 
mindannyian helyesen megfeleltek, hogy Istennek szol
gáljunk stb. Egy alkalommal a földön ülők közöl is föl
szólít egyet a tanitó úr és kérdi tőle :

— Miért vagy te e földön?
— Mert a padban nem jutott hely — lön a felelet.
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Czigány borbély.

F. megyében élt a régibb időkben egy katonaviselt 
czigány, ki ügyesen tudván hajat nyírni,egész megyében 
sort vett a falvakon lakó urak között. Legjobb patronusa 
a megyei orvos volt, midőn arra került a sor, egész la
komája volt a czigánynalc. Történt azonban, hogy idő
közben az orvos nagy betegség után minden haját el
veszítvén, kénytelen volt vendéghajat viselni, erről az ő 
borbélya mit se tudott, s a mint a szokott időben a ren
des műtételre beállít, épen nagy vendégsereg vigadott 
az orvosnál, ez nem árulta el hajveszteségét, s mint il
lik helyet fog'al egy széken, a czigány pedig előszedvén 
szereit, hozzákezd a műtételhez, a mint azonban az or
vos fejének akasztja a fésűt, leesik a paróka, s a fő úgy

nézett ki mint egy tök, megijedt a czigány, elejt ollót, 
fésűt, parókát, s bizonytalan képpel bámul a meztelen 
főre, a körülte állók hangos kaczaja hozta eszméletre, 
azután feddő hangon szólt :

— Bizsony tekintetes uram, nagyon sokat tetsik 
járni a tilalmasba, azs pedig bizsony nem jú dolog. 

Kijárt azért azután a czigány rendes gázsia.

Czigány észrevétel.

Meghalt az öreg vajda, a barna rokonság igyeke
zett őt minél tisztességesebben eltemettetni, felöltöztet
ték a tisztes halottat nagy czifrán, ráhúzták a nagy 
ezüstgombos dolmányt 8 a vörös nadrágot. Egy a roko
nok közűi nagyon sajnálta, hogy mindezeket az öreg 
után nem örökölheti; gondolta magában, hogy ő abban

különb parádét csapna mint az öreg a fold alatt. Észre
vették ezt a többi rokonok, amúgy czigányosan kezd
ték átkozni és pirongatni, mire gúnyos vigyorgás közt 
válaszolt a more :

— Sur.yeszi már, arany patkót is verhettek a deg- 
lett lúra, még sem szalad az el.

A  jó bor czégér nélkül is elkel.
Természettani kísérletet akart mutatni a tanár ta

nítványainak. Egyet kiszólit a középre segítségül.
A  lámpát a laboratóriumban feledte; utána ment 

de addig a tanuló megitta a spiritust.
— Hej domine! ide még nem tették ki a czégért, 

— szólott a tanár midőn visszatért.

— Tanár úr, kérem a jó ital czégér nélkül is elkél 
— válaszolt a jókedvű tanuló.

Marliajárás.
— Ejnye de rósz útra vezetett kend.
— Ez uram marhajárás.

Rét fejű sas.
Két kis fiú megy az utczán az adószedő hivatal 

előtt, s a kisebbik eibámulván a kitűzött kétfejű sason, 
kérdi a nagyobbik olvasni tudó fiútól :

— Jóska! mi van oda írva?
Jóska egész komolysággal, s azon modorban, mint 

az iskolába az olvasást tanulni szokták, kezdi olvasni :
— Két fejű sas.
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Argumentum ad liominem.

— Bizony drága tiszteletes uram halotti prédiká- 
cziója azért a két forintért, pedig csak a száját mozgatja 
egy óráig. Nekem két nap kell kaszálnom két forintért.

— Kendnek adom ezt a két forintot, tátogjon kend 
nekem egy óráig.

— Nem tátogok bizén három forintért sem.
— No lássa kend, ha üresen sem akarja száját 

mozgatni; hát még úgy mozgatni, hogy értelmes s al
kalmas beszédet mondjon az ember a közben, mennyi- 
val több fáradságba kerül.

Czuspeis.

Egy nagyvárosi német ember, ki a növények ma
gyar neveit nem ismerte kérdi utazás közben magyar 
szekeresétől:

— Mi az a zöld ott az út mellett?
— Borsó — válaszolt félszemmel odavágva, rövi

den a szekeres.
— Hát a meg mi — kérdezősködék tovább a német.
— Czuspeis — magyarázó ki magát komolyan a 

i szekeres.

Akkor még kicsiny voltam!

Egy czigánylegénytől kérdi a vizsgálóbíró :
— Hány esztendős vagy?
— Nem tudom kérem alásan, mert még akkor ki 

csiny voltam mikor silettem.

Borkorcsolyák.

K —n visitatió alkalmával megállítja az esperes
úr a kis fiút feleltében, kérdve őt :

— Azt mondád csak az előbb édes fiam, hogy az 
Isten mindenütt jelenvaló; e szerint tehát most itt van 
közöttünk is, de váljon oda künn a hegyen édes apád 
pinczéjében a föld alatt is ott van-e a jelen pillanatban?

— Puff, tiszteletes uram, nincs is pinczénk!

Egy orvosnövendéktől szigorlat alkalmával egy 
tanár, ki. reá haragudott, kérdé :

— Mit csinálna egy olyan emberrel, kit a puska
por levegőbe repített?

A növendék komolyan felelt :
— Megvárnám mig leesnék a légből.

Meglehetős portió.

— Ugyan ember! hol mulathatott kend olyan so
káig ?

— Itt a betekintsbe feleség; nem több se nem ke
vesebb ideig, csak mig egy portió pálinkát megittam.

— Mit fizetett kend azért a portió pálinkáért?
— Kerekszám egy forintot feleség ?

Majd csak otthon parancsolj.

Egy anya kis fiával együtt látogatóban volt barát- 
néjánál, ki vendégeinek mindenféle csemegével kedves
kedett. A  háziasszony különösen a kisfiút kinálgatta, 
úgy, hogy az aggódó anya végre kifakadt :

— Eiam; vigyázz, megbetegszel ha sokat eszel.
A  kis fiú nem engedé magát mulatságában hábor- 

gattatni s viszonozza anyjának :
— Itt néni parancsol, itt te is vendég vagy mint 

én ; majd otthon parancsolj.

Tolvaj van a boltban!

Egy tolvaj kiásta a bolt oldalát, s midőn a lyukon 
már félig bebújt vala, az omlatos téglafal rászakadt, s 
odanyomta, hogy se ki se be nem mehetett. Elkezd már 
most kiabálni :

— Jöjjenek ki tolvaj van a boltban!
A zsidó elősiet s nagy rémüléssel látja a csapdába 

fogott görényt, kiszabadította s elvitette oda, hol egy 
ideig nem lehete lopnia.

Hát aztán ott ki kapál?

— Te Salamon, miért rójátok az országokat, ahe
lyett, hogy közössen vennétek egy darab országrészt, s 
Rotschild apátokat királyotokká választanátok? — kérdé 
egy országjáró zsidótól Pagos Bátyám.

— Jaj uram! hát aztán ott khi khapál! válaszolt 
Salamon.

Különös megjegyzés.

— Lássa kend komám uram, az urak is utánunk 
kezdenek magyarosodni, felkapták a magyar viseletét.

— Ok is belátták valahára — válaszolt a másik 
foldmivelő — hogy hideg időben legalkalmasabb a test
hez álló ruha.
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KAKAS MÁRTON EMLÉKLAPJAIBÓL.

=  A Kladderadatsch azt mondja, hogy miután a 
beszéd ezüst, a hallgatás arany; lehetetlen, hogy mi 
pénz dolgában meg legyünk szorulva.

=  Nápolyban olyan forró a nép szeretete, hogy 
jun. 28-án egy policzájtiszt megsült mellette.

=  Egy német lapban két egyforma Saphir A. nevű 
kereskedő czivakodik egymással, hogy minek használja 
az a tnásik az ő nevét. Mind a kettő abban a hitben 
van, hogy ő az egyik. De hát hogyan is van az, hogy 
akár Angol, akár Franczia, akár Olasz, vagy Spanyol- 
országban a zsidóknak mind olyan neveik vágynak, 
mint a többi bennlakóknak, csupán az áldott Magyaror
szágban választott a zsidó magának, kivétel nélkül mind, 
német vezetéknevet, válogatva azt fűtől, virágtól, szár
nyas és szárnyatlan állatoktól és drágakövektől ?

Ezt fejtse meg valaki.

=  Azt már megértük, hogy Széchenyi-kalendá- 
riumra hirdetnek előfizetést, de mostanában már Szé- 
chenyinapernyőket is láttunk árulni. Bizony pedig Szé
chenyi nem azon törekedett, hogy a világosságot elfogja 
rólunk.

=  A  győri köznövelde tanonczainak megtiltatott a 
körszakál-viselés, mint illetlen dolog. íme ni; kiderül, 
hogy Magyarország fele része illetlenül viseli magát. 
Mindenképen azon vannak jóakaróink, hogy bennünket 
megborotváljanak.

=  Tekintetes földkóstoló bizotmány! Engem rosz- 
szul méltóztatott bemeszelni, kérem hogy méltóztas- 
sék új bemeszelést elrendelni, mely jobban bemeszeljen. 
Alázatos szolgájuk N. N. földbirtokos.

(Lám milyen jó magyar szó vált ebből a másikból : 
„ bemessen.'‘J

—  Bizonyos excellentiás urakhoz : „Csitt! hall
gassatok el! nehogy megtudják az istenek, hogy ti is 
itt vagytok, s elsüllyeszszék a hajót!“  (Bizonyos régi 
korbeli mesemondó).

=  Kérdés. Mikor lesz már a magyar embernek 
annyi esze, hogy a mit a kezével épit, azt a szájával le 
ne rontsa ?

Felelet. Majd ha a nagy urak átlátják, hogy a sze
gény emberek nélkül nem mennek semmire; majd ha a 
saját eszméjét nem adja ki senki közvélemény helyett; 
majd ha az édes testvérét mindenki meg tudja külön
böztetni, akkor talán a vak is majd lát.

=  Napóleon Baden-Badenban decoraliókat oszto
gatott ki a német fejedelmek között. Tehát mégis va
lami színdarabhoz készülnek.

A  tengeri kígyó.

Megint mutatja már magát 
A  tengeri kigyó,
Haj pedig de gonosz csoda 
Azt sem tudni, hogy jön oda 
A  tengeri kigyó.

Olaszország tengerein 
Grassal ez a kigyó,
Yelencze alatt is járt már,
Ott ijesztgetett a gátnál 
A  tengeri kigyó.

Lőttek is rá, de nem halt meg 
A  tengeri kigyó,
Olyan hosszú volt a farka,
Jó hogy ki nem jött a partra 
A  tengeri kigyó.

Fürdeni sem mernek, ha jön 
A  tengeri kigyó,
Héj biz arra vigyázni kell, 
Mert aztán mindent elnyel,
Az a csúnya kigyó!

Bizonyos nápolyi emlékkönyvbe.

„Elfogadom jobbod, mely áld; de nem azt, a mi sújtol.(t

Annak a hamburgi irkásznak, a ki Pestet úgy 
leszólta.

Fitymáltál mindent; a mi nálunk tudvalevő szép. 
Utczákat, partot, hegedűszót mind legyaláztad,
Es megiratlan hagyál mindent, a mi szépíti Pestünk, 
Érdemletted azért, hogy kapj valamit, a mit hajdan 
Ügy hivának a műnyelven, hogy „olvasatatlan“  
Ámde mivel szép hölgykoszorunkról annyi dicsőt Írsz 
Elnézzük bűnöd; szemeid káprázták; azoktól 
Nem láttál egyebet: jó német, más is eként jár.

A 11-ik számbeli rébusz megfejtése.

(„Ha nem fehér; fekete.“)

Sajtóhiba. A doctorvitel czimü tréfában doctor helyet se
bészt kérünk olvastatni; nem akarván az illető szerénységet 
sérteni.
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Ama bizonyos csizmadia beszélgetései 
az ö feleségével.

Tehát még is rangjaikhoz illő helyen fognak pi
henni (miféle elfáradt emberekről van szó?) Már mint 
Francziaország uralkodói, kiknek hamvai szent Dienes 
(de nem az, a ki a Hírmondóba ir) templomában fognak 
egymás mellé letétetni; elől jön nagy Napóleon, azután 
X-es Károly, azután Bajos Fülöp, azután a Respublica 
stb. megboldogult holttetemei. Ezen a helyen úgy hi
szem, szivesen látja Napóleon a vágytársait. — Ihol van 
ni! most meg kisül, hogy Róma Magyarországon van. 
Itt olvasok az újságban egy magyar ifjúról, ki hazáját 
hőn szerette s annálfogva a római hadseregben szolgált; 
már most ebből vagy az következik, hogy Róma Ma
gyarországon van, vagy az, hogy ama magyar ifjúnak a 
hazája Róma. — Badenben pedig egyik politzáj elfogta 
a másikat, s az elfogottnak reggelig a börtönben kellett 
ülni, a míg kiderült hogy ártatlan, akarám mondani, 
hogy rendőr. — Kalkuttából írják, hogy az „indigónyu-

galomzavarók“  pőre be van végezve. (Valyon milyen le
het az az indigószinű nyugalom ?) Azt még nem isme
rem, pedig már sokféle szinü nyugalmat láttam helyre- 
állittattattatni. — (Igaz-e, hogy Gál Péter is fegy
verkezik?) Nem Pál Péter az, hanem Portugál; hogy is 
ne fegyverkeznék, mikor megint itt az üstökös. (Hogy 
mit szólok a magyar divathoz ? igaz-e, hogy külföldön 
is viselik?) Hogyne viselnék, sőt maga a csizmaalaku 
Olaszország is magyar csizma lett jelenleg. (Ugyan már 
hogy lett volna?) Hat úgy, hogy annak is peng már a 
sarka.

(Mit tesz az hogy alliáncz?) Ez csak sajtóhiba; 
úgy kellene lenni, hogy : annyi láncz. — Tehát Siciliá- 
ból a jezsuitákat kiutasították. Elég baj ez. Mert már 
most annyival több lesz majd másutt. (Igaz-e, hogy ma
gyar operatársaság van Bukarestben?) Igaz ám, de at
tól félek, hogy ránézve Bukarestből két szó lesz: „buka“ 
és ,,rest.“  — A múlt napokban azt állitám, hogy vagyon 
olyan lehetetlenség, a mivel még az orosz czárok ha
talma sem képes megbirkózni, most cserében elmondok 
egy olyan lehetlenséget, a mire az emlitett hatalom 
csakugyan képes. Egy öreg lengyel tábornok elesvén 
Varsó védelmezése alatt, Miklós czár legkegyelmeseb
ben megparancsoló Paskevics herczegnek, (hiszen ta
rokkkártya az, vagy mi ?) hogy az elesett fiát az ő udvari 
apródjai sorába kell felvenni 8 e kegyelmi tény ünnepé
lyesen ki is hirdettetett. A  megholt tábornok hátrama
radt özvegyének nem is volt ez ellen semmi egyéb ki
fogása, csupán csak az, hogy neki soha semmiféle fia sem 
volt; s ebből támadó kétségét nem is kétkedett Páske- 
vics úrnak kijelenteni. „A z mindegy! mordula rá a ka
tonai főúr; akár van önnek fia, akár nincs; ha a czár 
úgy akarja, hogy legyen, lenni kell / “  Tehát a jámbor 
gyermektelen öreg asszonyságnak hire tudta nélkül tüs
tént és azonnal egy tizenhatéves fiúcska anyjává kelle 
lennie legfensőbb rendelet következtében. — A  kasseli 
herczeg fia nem akar katona lenni (hát nem tudnak a 
kasseliek 1200 forintot összeadni, hogy a katonaságból 
kiváltsák ?) Te hallgass! Édes atyja azonban nem akarja 
a katonaságból kivenni; e miatt a herczegúrfi, hogy va
lami nagy skandalumot tegyen, a minap paripa helyett 
egy katonának a nyakába ült fel, azon kommandírozott. 
De isz az ilyenért meg nem haragszik rá a herczegi papa.

Szerkesztői sub rosa.
— Jób pátriárka minden kinszenvede'seire ke'rünk minden 

igazhivő keresztyén atyánkfiát, ne kívánjon tőlünk vissza bekül
dött kéziratokat; mert valamiképen sokkal könnyebben megte
heti azt valaki, hogy egy huszouötöles toronyból Zeugorjék, mint 
hogy oda/eZugorjék; épen annyival könnyebb a nagyon tisztelt 

i levelezőnek saját kéziratát másolatban otthon megtartani, mint a 
j szerkesztőnek két esztendő múlva felelni, hogy hová tette ? Meg 
| van írva az alkoránban : hogy a minek szárnya van : az repül, s a 

mi jégbül van, az elolvad; tehát csak kéziratot ne tessék vissza- 
j kérni, inkább Steuermahnzettelt, mert az akad. — Kis-Czell: K. 
j küldeménye használható. Nagy-Bánya: T. F. úr küldeményét kö

szönjük. Enyingrc : Sz. J. ötletei jók,a sípújjú inghez irt elegiát 
azonban technikája hiányai miatt át kell dolgoznunk. Kecskemét. 
B. M. köszönet a közleményért. Priváta és ítélet adatni fognak. 
Cs. J. Bálványos küldeménye használható. A furfangos M. stb. 
mind jó. Bagoly Tóbiásnak még egy kicsit jobban meg kell tolla- 
sodni. Sárdra. Az adoma jó. Z. Árpád küldeménye jeles. Pista : 
az újabbak is megjárják. Pannónia. Majd eljutna ön azért a vers
ért nem a Parnasszusra, hanem a Golgothára.

— Pepi adomái közt van használható. Sz—1 F—s néhány öt
lete jó ; a népies tréfabeszéd azonban közmondások gyűjteményé
ben leend érdekes.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos: Jókai Mór.
Lakát* : Magyar-utcia 11. tiám.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860.
(Efyetem-utcia 4. » . )


