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VI. kötet.

A KIRÁLY JOBB KEZE.

Eltűnt a király jobb keze ! 
Eltűnt, eltűnt, elrejtőzött,
Az a nemzétáldó jobb kéz,
Az a kéz, mely ellenséget 
Földre verni oly erős volt, 
Mint hazáját boldogitni.
Az a kéz, mely alkotásban 
Fáradatlan, — esküvésben 
Oly szilárd, törvényhozásban 
Oly igaz, oly tiszta volt,
Az a kéz, mely nemzetének 
Két hazát tudott szerezni. 
Egyet itt lenn, mást az égben. 
A  királynak jobb keze,
Nincs sehol, nem lelhetik meg!

László király koporsóján 
Emelgetik a kőfedélt, 
Országnagyok, bölcs férfiak,
Dé nem birják fölemelni. 
Százan-százan hozzá fognak, 
Százan-százan kifáradnak,
A  kő ittég sem mozdul el.
Sír a nép s- îmádkozással 
Jő segítni bűvös munkát,
Hős leventék kardjaikkal

Legenda.

A követ feszengetik.
Kard törik; széi hord imát el, 
Egyik sem segít a terhen.
A  kő csak nem mozdul el.

Szól a^ érsek, a hazának 
Öszfejű bölcs hitvezére :
„Mind hiába a törekvés!
Föl nem nyílik a koporsó,
Kő nem mozdul el helyéből, 
Nem segít kard és erőszak, 
Nem segít imádkozás sem,
Sem halandó emberész itt.
Égi terh ül e kövön! —
A mig a királyi jobb kéz 
Nem kerül meg — a koporsó 
Nem nyilik fel : zárva lesz! 
Mert ez Isten műve itt :
S Isten ellen vajh ki küzd ? !“

Bölcs férfiak, oiszágnagyok 
Emelgetik a kőfedélt,
De nem birják fölemelni. 
Százan-százan hozzá fognak, 
Százan-százan kifáradnak 
A  kő més sem mozdul el,

A január—augustusi számok már elfogytak.
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Hős leventék kardjaikkal 
A követ feszengetik,
Kardnak, észnek éle tompul, 
Egyik sem segít a terhen,
A  kő még sem mozdul el. 
Nagy nehéz kő! olyan súlyos 
Mint egy veszteség emléke!

Mind hiába a törekvés!
Föl nem nyílik a koporsó,
Kő nem mozdul el helyéből 
Nem segít kard és erőszak, 
Nem segít imádkozás sem. 
Sem halandó emberész itt : 
Égi terh ül a kövön,
A mig a királynak jobbja,

Az a nemzetáldó jobb kéz,
Az a kéz, mely ellenséget 
Földreverni oly erős volt,
Mint hazáját boldogítni.
Az a kéz, mely nemzetének 
Két országot alkotott,
Egyet itt lenn, mást az égben,
(El nem múló két országot,)
Mig ez a kéz nem kerül meg 
Addig munkán nincsen áldás. . . .

*
*  *

A mint a királyi jobbot,
Orvok, a kik rejtve tárták,
Atadák; — megnyílt a kő is.

h '-s  91—n.

N E M  A  P J A - F  I A.

— Ne búsulj fiam Lajos, nem hagylak semmi 
nélkül, hagyok rád huszonöt vaskos port, rám 
bárcsak egyet hagyott volna az apám, most 
elébb volnék egy pár ezer forinttal.

Az öreg Pörkapai András halálos ágyán így 
vigasztalta fiát.

Lajos szomorúan nézett a haldoklóra; szó s 
minden megjegyzés nélkül fogadta a vigaszta 
lást; pedig gyermekkora óta látta és tapasz
talta : hogy a szegény öregnek mennyi fáradsá
gába, s költségébe került a folytonos pörleke
dés,évenkint mennyiszer és hány rakott szekérrel 
állított be hol a pörbiróhoz, hol a prókátorhoz, 
pinczéjéböl mennyi asszúszölös átalag vándorolt 
hol az egyikhez, hol a másikhoz; volt módja 
többször megsajnálni az öreget, midőn ez azon 
törte fejét; a tisztujitásoknál melyik, a fehér 
vagy fekete tollas párthoz szegödjék-e, hogy a 
bukó félhez állás által pőrét ne veszélyeztesse. 
Ezen emlékek nagyobb hatással voltak, mint az 
öreg vigasztaló szavai; ezért, mihelyt az öreget 
az örök nyugalom helyére eltakarná, apja pörös 
feleivel — minden ügyvédi közbenjárás nélkül 
— megkezdte az egyezkedést, rövid idő alatt 
minden követelést megszüntetett.

Későbbi időkben akadtak neki is olyas bajai, 
melyekért más, minden gondolkozás nélkül pró
kátorhoz szaladt volna; földjébe beszántottak, 
rétjét elkaszálták, kölcsönözött pénzét rendes 
időre vissza nem fizették, haszonbérlője nem tel- 
jesité a szerződés feltételeit; s több efélék. Ezek 
miatt olykor olykor ki is fakadt,s barátjainak pa-1 
naszkodott; ezek neki álltak, gyávasággal vádol- i

ták, túlságos engedékenységeért kárhoztatták, 
nagy bölcsen magyarázták meg neki, hogy a je 
len időben az olcsó és gyors igazságszolgáltatás 
utján, a törvény világos paragrafusai mellett 
mily könnyen boldogulhatna. De a pörgyülölőt 
a sok magyarázat és utasitás még nagyobb za
varba hozta. Neki, ki csak hallomásból ismerte a 
pörös eljárást, sehogy sem férhetett fejébe az, 
hogy olcsóbb legyen az az igazság, mit drágább 
papirosra imák fel, mint azelőtt, s melynek vé
delmeért elöleges költségek fejébe is az ügyvéd 
többet követel, mint a mennyit az egész ügyvi
telért inegérdemlene; kétségét fejezte ki azon 
eljárás iránt is, mely mellett a világos adóssági 
keresetek több évig elhúzhatok; a paragrafu
sokra nézve pedig megjegyzé : hogy egy görbe- 
szájú borbélyt ismert tanuló korában; ezt társai 
paragrafusnak nevezték el; ez, egyszer öt, mikor 
épen valami mulatságba készült, irgalmatlanul 
megnyirta; azóta semmiféle paragrafussal se 
sinpatirozik.

A  jóakaró tanácsadók elhallgattak, Lnjos úr 
pedig szokott módja szerint folytatta a gazdál
kodást csendesen, annyira elvonultan, hogy még 
a járásbirót is csak nevéről ismerte

Egy reggel hosszú s alázatos képpel állít be 
hozzá kerülője.

— No mi baj András? — tudakolá tőle.
— Hát —

akasztá meg a kerülő mondókáját.
— Csak ki vele.
Ezután András tekergő hosszúsággal adá elő, 

hogy reggel kenyér nem volt a házoknál, a fele

itt valami erőltetett köhögés
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sége lángost sütött, arra várakozott, e miatt ké
sőbb indult ki az erdőre; az erdészéiből vissza
nézett, onnan a rét szélén egy embert kifogni 
látott, az embert eligazitni visszatért; azután 
útjában Kis Péterrel találkozott, ez megszólitá, 
hogy tehenét nem bocsátaná-e árúba? ezután 
mikor az erdőben a hideg kúthoz ért, oda a nyu- 
zó-bércz felől fejszekopogást hallott, szűrét le
vetve esze nélkül szaladt a meredek oldalnak, de 
megint mást gondolt, a bérczút hajlásának tar
tott, azt hivén. hogy a fatolvaj bizonyosan arra 
j ő ; itt sokáig lesben állott, a várakozást elun
ván, ment arra, honnan a fejszekopogást hallotta, 
bosszankodva látja, hogy az erdő jól meg van 
vágva, de a fatolvajt sehol se találja.

— Elcsapom kendet, a kárt kétszeresen ve
szem meg kenden, mint haszontalan s szuszogó 
kerülőn — riadt fel Lajos úr. — Ezen jelentés 
öt szivén találta, erdeje jó  karba tartására sok 
gondot s költséget forditott, erdejét tartá lég- 
féltőbb kincsének; büszke volt rá, hogy a kör
nyéken szálasabb, jobb növésű nincs az ö erde
jénél.

— De nyomában vagyok a tolvajnak — en- 
gesztelé András a haragos urat. megint hozzá fo
gott beszélni; hogy szökött meg szekerével egy 
oldaluton a tolvaj, hogy akadt a szekérnyomra, 
azt az országúira érve, hogy veszítette el, de a szik- 
szai vásárról jövőktől hallotta, hogy azok Borz 
Péter, b— i lakossal, ki fiatallal rakott négy lo
vas szekerével velük szemközt jött, találkoztak.

A kárttevó nevének hallására — lehet, hogy 
az már máskor is borsot tört orra alá — még 
jobban kitört Lajos úr.

— Biró eleibe adom — kiinondá ezen tőle 
soha nem hallott s szokatlan szavakat.

Fogatni parancsolt, az e—i járásbírósághoz 
hajtatott.

Oly nehezen; mintha mindkét lábára mázsa 
vasat akasztottak volna, lépte át a hivatalszoba 
küszöbét. Az uj, s még a hivatalban addig nem 
látott vendéget örömmel fogadá a főbíró, székkel 
kinálá, nyájas előzékenységgel tudakolá : „miben 
lehetne szolgálatjára.“

— Panaszom rövid — válaszolt Lajos úr — 
tegnap Borz Péter b —i lakos megvágta az erdő
met, öt mint fatolvajt fenyitetni kérem.

— Be volt-e kerítve az erdő, vagy a fa zár 
alatt tartatótt-e? kérdé a főbíró.

— Uram — jegyzé meg a panaszkodó — 
1200 hold erdőt nem oly könnyű bekeríteni,

még nehezebb lenne minden fára béklyót, vagy 
lakatot verni.

— Ugv — folytatá a föbiró — ez esetet 
mint tolvajságot tárgyalni nem lehet, mert az csak 
kihágás.

— Kihágás? — ismédé a panaszkodó — en- 
gedelmet kérek, hogy most az egyszer is alkal
matlankodtam uraságtoknak; többet ezt tenni 
nem fogom, inkább magam veszek magamnak 
elégtételt.

— Az önbíráskodást a büntető törvénykönyv 
90-ik §-usa eltiltja — szólt figyelmeztetöleg a 
föbiró.

Panasza sikertelenségén, az önbíráskodást el
tiltó törvényen elgondolkozva, de különösen a 
szokatlan pörüsvényre térést megbánva, ért haza 
Lajos úr; hogy a gondot magától elűzze, inasá
val együtt vadászni, s egyúttal az erdőben tett 
kárt is megszemlélni ment. A mig a kérdéses 
helyhez közelit, fejszekopogást hall, nem messze 
attól fiatal fákat vágni épen a tegnapi tolvajt is
meri meg, hirtelen bosszúságában annak kemény 
megfenyitésére szánjáéi magát,nagy sebességgel 
a favágó felé indul, de a harmadik lépésnél va
lami gyökben felbotlott, mint a földről felka
paszkodott, szeme egy görbe gyertyánfán akadt 
meg, eszébe jutott a paragrafus, vére lecsillapult, 
a zajra felé menő polgártárstól hidegen kérdi :

— Kié ez az erdő atyafi ?
— A tekintetes űré — válaszolt ineghök- 

kenve a megszólított.
— Mennyit erhet a fa, a mit kend kivágott?

— kérdé Pörkapai.
— Körül felöl négy forintot.
— Hát ez az ócska guba?
— Ilyen viseltes állapotban is még kiverné ' 

az öt forintig.
— No — folytatá Pörkapai — itt az egy fo

rint, a mivel a guba a fánál többet ér; a gubát 
én vitetem haza, a fát pedig kend.

- — Nagyon köszönöm a tekintetes úr gráfiá
ját — hálálkodék meghunnyászkodva a kárttevő
— még az az egy kérésem van, ne tessék biró 
eleibe adni.

— Semmi esetre sem — biztatá Pörkapai — 
csakhogy kend is tegye meg azt a szivességet; ; 
ne panaszolja el a szolgabiró előtt, hogy saját ! 
bajomban magam bíráskodtam.

Kölcsönös fogadás és biztosítás után mind 
két fél, mint a ki dolgát jól végezte, a maga 
utján hazament.
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Ú R I  V E N D É G L Ő S .
Cs—t alföldi mezővárosban máig emlegetik 

az öreg P —y urat, ki vendégszeretetéről külö
nösen ismeretes volt, udvara mint valamely 
vendéglőé örökösen tárva, látogatva volt. — 
Távol vidékről valamely idegen utas rút esős 
időben érkezék a városba, s tudakozódik vendég
fogadó után, beutasitották az öreg P —y udva
rába. -  - Behajtott az idegen, s a mint átázva le
száll kocsijáról, beugrik a szobába, s épen a 
kályha mellett dohányzó háziúrhoz fordulva 
mondja :

— Hej öreg! hallja maga, húzza le rólam ezt 
az ázott kabátot, aztán lesz-e jó szállás az éjre 
magamnak, s meleg istáló lovaimnak, hol a ven
dég szobája?

Az öreg úr csak bámult, megörült ez ember, 
vagy mit akar? . . .

— No ne tátsa a száját, adjon csak egy por- 
czió szilvóriumot, hiszen látja, hogy majd belém 
fagy a lélek, micsoda ügyetlen kocsmáros vén 
létére, no csak ne bámuljon, hanem egymás 
után, egy, kettő indulj! . . .

Az öreg akkor tudta meg hányat ütött az 
óra, megparancsolta cselédinek, el ne árulják, 
hogy ö kicsoda.

Azután nagy alázatosan besoinpolyodik, le
emeli fejéről viseltes házisapkáját, — mit egyéb
kor letenni sohase szokott, — s nagy alázattal 
fe le l:

— Itt a silvorium, nagyságos uram! gondos
kodtam a lovakról is. Ezután a vendég minden 
kivánatainak eleget tétetett, van gazdag vacsora, 
úri ágy, ellátás.

— Hát mi újság magoknál öreg? — kérdi a 
vendég kényelmesen elhelyhezkedvén az öreg úr 
egyetlen nagy karos székébe.

— Nem tudok mással szolgálni, instálom 
alásan, mint azzal, hogy ma az öreg P —y úrhoz 
valami bolond ember bealkalmatlankodott.

— Ha esze volt, kilökette, — szólt amaz.
— Tetszik tudni, úrnak, bolondnak mindent 

elnéznek, — szólott alázatosan az öreg úr.
Másnap midőn a vendég reggeliz, négy lovas 

fogat áll meg az udvaron, s betoppan az akkori 
első alispán, kit az idegen nagyon jól ösmert, mert 
két évig mint ispán szolgált nála. — A háziúr 
nyakába borul, megcsókolja két oldalról.

— Hogy van, mint van kedves jó  P —y 
bátyám! de régen volt szerencsém.

Az idegen vendég csak bámul, csak néz, nem 
tudja melege van-e, vagy fázik, fizessen-e vagy 
mi? az öreg észrevevén ezen habozását alázato
san eleibe megyen :

— Bocsánatot kérek nagyságos uram, ha il
lendően nem szolgáltam.

Alig várta a vendég, hogy elszabaduljon az 
úri fogadóból.
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Kelj fel, mírges vágyam !Korrajzok.
III.

A  g —i papnöveldében mérges 
gomba került egyszer vacsorára a 
szakácsné vigyázatlansága által az 
asztalra.

— Kelj fel! kelj fel! mirges 
vágyum — kiálta egyik szláv ajkú 
növendék éjjel pajtásainak, erősen 
felrázva őket álmukból, ő t. i. törté
netesen legtöbbet evett a gombából, 
s legelőbb érezte a káros hatáát; 
persze azt akarta mondani a jámbor, 
hogy meg van mérgezve, de társai 
nem értették mit akar. — Kelj fel! 
Kelj fel! mirges vágyum kiáltozd 
szegény nyavalyás folyvást.

— Mit 'bánjuk mi ha mérges 
vagy, hagyj aludni bennünket, s fe
küdjél le jobb lesz te is, — felelék 
társai, nem foghatván meg sehogy 
sem, hogy már mért keljenek fel ők 
azért, mert Janó haragszik.

— No de bolondok, nem csak 
Az már csak mégis hallatlan, hogy a genuai arse- éu vágyum mirges, te is mirges vagy, ez is mirges, az

is mirges, mind mirgesek vágyunk, ti is ettetek gombá- 
bul, — orditá a beteg egyre, s csakugyan nemsokára 
mind mérgesek lettek, azaz megbetegedtek a gombá
tól , de szerencsére orvosi segély érkezvén, komolyabb 
baj nem lett.

nálból fényes nappal a „tolvajok*1 nyolcz felszerelt 
ágyút, száz mázsa lőport, sőt egész kész hajókat is el 
loptak ; a rendőrség üldözte őket, de nem bírta utolérni.

IV.

Majd elértette.

Beköszönt a vándorszinész egy földesúrhoz, kihez 
sajgó előadással teszi kérelmét, egy csekély segedelem
ért, mint Thalia papja.

— Micsoda ? — mond a földesúr — maga a tállyai 
pap? ismerem azt igen jól, lelki barátom.

Fürdő-beteg. Orvos úr. Nagyon nyomorék vagyok. 
Segítsen valahogy rajiam.

Fürdői orvos. Mi baja önnek ?
Fürdő-beteg. Oda van az egész constitutióm. 
Orvos. Jaj uram, ha ön constitutióról akar beszélni, 

akkor ott jő a „fürdőkirály“  forduljon ahhoz.

Vad Mihály, kinek nevét több vitéz tetteivel örö- 
kiték e lapok, hitelezett néhány forintot Mike diáknak.
M. a szünnapokra hazamenvén, többé vissza sem térendő 
a múzsák táborába, Vadnál hagyta zálogba ládáját s 
benn sok becses és súlyos holmiját. A  határnap elteltével 
midőn se diák se pénz nem mutatkozott, hiteles tanúk 
előtt fölnyittatik a láda, melyben vályog- és tégladarabok 
voltak.

— Ejnye, hogy a fránya vigye el ennek a Mikének 
a kapczáját! — fólsóhajt a bosszús Vad.

— Hát aztán mit ér kelmed vele, ha a fránya csak a 
kapczáját viszi el, — viszhangzik a feleség.

— Ej asszony, te nem érted, én az állkapczáját 
értem.

Mit érte?
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Hogy öl az írás.
Csődbe esett a gy—i parasztember, természetes, 

hogy azután ingó és ingatlan javait felirogatták, ő ezt 
látva, elkezdte dalolni :

Nem olyan ember vagyok mint más 
Meg öl engem a sok írás.

Ellentétek.

— Hogy vagy te fülig láb ?
— Jól vagyok. Hát te lábig füfí

— Én tégedet keresztellek Sárának stb.
A keresztelés elvégeztetett; egy óra múlva a lel

készhez nagy lelkendezve szaladt egy czigánycsoport 
élükön a purdét tartó keresztanya jajgatva szüntelen :

— Jáj juj! tisteletes uram,mi lesz a purdébúl? azs 
ereg apja visszaküldte, azst mondja neki nem kell, mi
kor már odahazsa van neki egy Sári; ennek a nénje (az 
ölében tartott kisdedre mutatva) és azs is a kutyánál is 
rosabb. — Képzelhetni a lelkész helyzetét, az hogy mit 
tett a czigányesoporttal, nem maradt fent a történetnek.

Xézze kend!

— Nézze kend, nézze! Hogy lógg ki abból a né
met kabátból valami magyar embernek a lába!

.Helyik derekabb ?

Már van neki esjy Sári.
Sz. megye egyik falujában isteni tisztelet alatt a j 

lelkészhez egy kis ezigánypurdé vitetett megkeresztel- 
i tetés végett. X szokott keresztelési élőbeszéd után kérdé ! 

a lelkész a kis dadét tartó keresztanyát :
— Mi lesz neve a kisdednek?
— Hát bizs tisteletes uram ast iizsente azs ereg : 

i apja, hogy akár mi legyen, csak ulyan legyen mi a sent-
irásban van.

A lelkész párszor határozott nevet kérdve, az asz- 
| szony határozottaban ragaszkodott, hogy csak ulyan 

legyen mint a sentirásban van.
Látva a tiszteletes, hogy ezzel nincs mit beszélni.
— Fiú a kisded? — kérdésére a barna keresztanya 

leányt válaszolván.

Debreczeni néhai püspök B. és debreczeni néh. lel
kész F. kocsisai többször vitatkoztak egymással, hogy 
melyikök gazdája derekabb ember.

— Mar hiszen akár mit beszélsz pajtás — mond B. 
püspök kocsisa — azt a bolond is átlátja, hogy az én 
gazdám sokkal derekabb ember mint a tied, mert az én 
gazdám püspök, a tied pedig csak esperes!

— Igaz, hogy az enyim csak esperes — mond F. 
kocsisa, hanem azért mégis derekabb ember mint a te 
gazdád, mert látod valahányszor a mi gazdáink együtt 
utaznak, mindig pörölnek együtt, s mikor az én gazdám 
mond valamit, a te gazdád mindig azt mondja rá, „úgy 
van, úgy van, igazsága van,“  mikor pedig a te gazdád 
mond valamit, az én gazdám mindig azt mondja rá : 
„nem igaz biz az.1*
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.Ili hozza a czigányt az életre vissza.

A múlt télen egy estve szakadt a hó. a szél kemé
nyen fútt; az r—i tisztelendő aggódva nézte a zivataros 
időt; aggódva sajnálkozott azokon, kiket a zivatar 
útban talált. Ezen aggodalmai közt kopogtatott s nyi
tott be hozzá egy czigánynő, előadván, hogy férje az 
utósókban van, talán reggelt sem ér, kérte a tisztelendőt 

j hogy férjét az utósó szentségekben részesiteni sietne.
A nem várt kérésre meghökkent ugyan a tiszte

lendő, de hivatalos foglalkozását mindennél elébbvaló- 
nak hivén, fogatni parancsolt, a czigánynő vei együtt 

| ment a lakásától egy óra távolságra fekvő szomszéd
faluba.

A plébános az öreg czigányt a kunyhóban fóldre- 
teritett szalmái nyögve, s elnyujtózva találta; ez a hozzá 
intézett kérdésekre oly bágyadtan s szakadozott hangon 
felelgetett, hogy a tisztelendő tökéletesen hitte, hogy a 
beteg állát pár óra alatt fel kell kötni; ezért sietett a 
hivatalos foglalkozás bevégzésével.

A  szent foglalkozás végeztével a szomorú helyet 
elhagyni igyekezett; ezt látván a beteg, a szalmán fel
ült, megszólita aplebanust, hogy neki egy pár garast 
adni szíveskednék.

A váratlan kérésen, az utósó pillanatig magát meg 
nem tagadó czigány-természeten csodálkozva fordult 
vissza a tisztelendő; a czigánynak egy hatkrajezárost 

j oda nyújtván, kérdé :
— Mire fogod azt használni öreg?
— Hát kedves tisztelendő úr — válaszolt jó kedv

vel a beteg — három nap, hogy pipa nem volt a számba, 
annak a betege vagyok; már most mindjárt dohányért 
küldök, ha kedvemre egynéhányat szippanhatok, nem 
lesz semmi bajom.

Az r — i tisztelendő még most is bosszankodik a 
czigányra, ki őt oly kegyetlen zivatarban fárasztotta 
magához, hogy tőle trafikra valót kunyorálhasson; csak 
az vigasztalja , hogy a czigányt a dohányzás csakugyan 
talpra állitá s most is él.

Az én részem hadd ríjjon !
— Ringasd már most te ezt a rivó gyereket, — 

mond éjjel a nő férjének; — tied csak úgy, mint az
! enyim, hadd alugyam én is.

— Ringasd magad — válaszol az, — az én ré- 
‘ szem hadd ríjjon.

Borkorcsolynk.
— Ugyan sógor, — szólt a mindig illustrált m—i 

kovács mellette ülő fiatal szomszédjához, — maga úgy 
is olyan doctor féle embör. mit csináljak, hogy jobb ét
vágyam lögyön ?

— Hagyjon fel a folytonos borivással, mert külön
ben vizkórban hal meg.

— Dehogy. Hát a ki soh’se iszik bort, micsoda 
nyavalyában hal az mÖg?

— Borkórságban — volt a tréfás válasz.
— Má én azt még soh’se hallottam, — monda a 

kovács.
— Igen ám, mert nagyon kevés van, a ki a bort 

nem issza,“
— Biz’a. De hát a ki miig a pálinkát szereti, mibe 

hal az mög?
— Hát aszkórságban.
— No még ezt se hallottam én soha; miféle beteg

ség ez?
— Biz az furcsa; kiszárad az ember, és olyan lesz 

mint a stockfisch — felele a fiatal nevetve.
— Má én nem bánom — mond az állhatatos ko

vács — ha olyan is; de_ azért mégis csak szöbb halál 
a, mint az akasztás! — És ismét ivott.

— Adjon Isten jó napot! — köszönt az esztergá
lyos műhelybe lépő tatai asszony.

— Adjon Isten! — mond a segéd — hát mi jót 
hozott nekünk ?

— Nem hoztam biz én semmit, hanem hát csak az 
iránt gyüttem, hogy most esztendeje hoztam én ide egy 
pörgőrokkát, orsaját mög pöröszlenjit csinálni, no, mög 
a mi hibája vót; osztán hát mögalkudtunk 2 ft. 5 garas 
sájba. — Szüret után gazduram gyütt be a rokkáért, | 
osztán hát 2 sáj ftot fizetett, a májszter úrnak adta a 
pénzt. Most hát azér gyüttem be, hogy visszaadnák azt 
az 5 garast, a mivel gazduram többet adott.

— Igaz volna az néni? — ingerkedék a segéd.
— Egy szóig igaz, nagyot mernék rá mondani __

válaszoló az asszony.
— No iszen, úgy szépen megjárta kend!
— Hogy, hogy — kérdé a nő csodálkozva.
— Hát úgy, hogy akkor a kend ura 2 váltó ftot 

megadott, 5 garassal még adós mar.dt, mert hát 2 ft. 5 
garas volt érte; s most kend azért jött be, hogy azt az 
5 garast, a mivel az ura adós maradt, kifizesse! Igaz-e?

— Ejnye, igaz biz’ a, má csakugyan úgy van.
Ezzel kifizető az 5 garast s távozott.

Biztos felelet.
Vizsga alkalmával egy deák, ki nem a legszorgal- 

matosbbak közé tartozott, kérdeztetett : hogy mi volt 
Sokrates apja?

— Czukrász, — felelt biztosan súgás után. A szob
rász szót félreértette.

— De már hogy tud ön a lóról leesni?
— Csak nem kívánja, hogy a levegőben maradjak 

lóggva.

— Nagyon rövid a te kabátod pajtás.
— Nőhet addig eleget, inig újat veszek magamnak.
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Ama bizonyos csizmadia beszélgetései 
az «  feleségével.

Furcsán járt egy osztrák gőzös a vivátozással. Kát 
a milazzói csata után, a mint a siciliai part hosszában 
ácsorog, egyszer csak egy üteg ágyúból bele lőnek az 
oldalába. Megijed erre az atyafi, s csakhogy ne bántsák, 
felrántja a nápolyi zászlót. Azt persze nem tudta, hogy 
ott már Galibády parancsol. Ezért a tudatlanságáért 
azután még egy adag pilulát kellett neki bevenni. Eb
béli ijedségében nyargal be lóhalálában a messinai ki
kötőbe ; ott megint beleágyúznak. Gondolja magában : 
itt mór okosabb leszek; s hevenyében fölránt egy vörös 
zászlót s elkezdi tubuson keresztül ordítani : „éljen Ga
ribaldi!“  Képzelhetni azt a nápolyi tábornokot, a ki ezt 
hallotta, milyen tüzes golyóbisokkal dobálta meg ezért1 
a jó  szóért.

Edéi Kari, bajor képviselő-követ (váljon kinek a 
képét viseli?) egy toasztot mond, a melyben természet- 
tudományi alapossággal bebizonyítja, hogy valamint 
nagyon megférhetnek az erdőn különféle nemű fák, ha
sonlóképen különféle nemzetiségek is egy földön. A 
gombákról megfeledkezett.

A hesseni nagyherczeg, birodalma határain túl levő 
városba találván menni, nehány alattvalója által felis
mertetett, s olyan tettleges üdvözletekkel tiszteltetett 
meg, hogy kénytelen volt egy gyerekjátékos boltba me
nekülni, s ott mindenfélét összevásárolni. — De ugyan 
mint ismerhettek ró, mikor olyan nagy gondja van arra, 
hogy holmi pénz féle, a min arczképe meglátható volna, 
ne maradjon a köznép kezei között?

Valamennyi magyar lapcolléga mind közli azt az új
donságot, hogy Jókai Mórt a belső somogyi egyházme
gye pestkerületi aljegyzőnek választotta meg. Ebben

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országűt, Unger-ház 18. sz. 2-dik emelet.

csak az a poézis, hogy 1-ör pesti egyházkerület nem 
létezik (épen azon volt a nagy harag septembertől má
jusig a hívek között!) 2-or pedig belső Somogy a Du
nántúl van és nem a Dunán innen. Ilyen geographiázás- 
hoz Dumas Sándor papa is ért.

Az európai djplomatia egy új beteg embert fede
zett fel; a tatárt. Értjük alatta a chinai tatár dynastiát. 
Azt mondják, hogy ez is épen úgy haldoklik, mint Tö
rökország. El is küldtek már a számára egy adag pilu
lát és érvágó-kést. Ha ez meg nem árt neki, nagyszerű 
purgalivákat fognak használni.

Hanem a beteg törökkel ugyan megjárta az egyik 
praesumtivus örökös. Elébb meghalt, mint a nagybácsi. 
Mór most, ha az Ankernél lettek volna szerződve köl
csönös öröködésre; Törökországé lenne Danilo jószága.

A  modenai herczeg felhagyott azzal a tervével, 
hogy Baját megvásárolja; hátha az annexionisták ennél 
fogva még abba is belekötnének.

(Mi volt máraz a Sz. István napja? magyarázza meg 
kend). Az, asszony, egy olyan nap volt az esztendőben, 
a mikor minden embernek szabad volt, — kivéve az új
ságírókat, — elmondani, a mi a szivén van. De gyö
nyörű nap is volt hozzá : egy felhő sem látszott az égen; 
egy politzáj sem a láthatáron.

(Igaz, hogy Galibády kiszállt Karalábiában?) Ö 
nem, csak egynéhány öcscse. A reggói parancsnok Sa- 
lazár (spanyol név, úgy kell olvasni, hvgy „Szaladsz 
már!“ ) nem állhatott neki ellent, mert a kikötőjét védő 
két hadi gőzös egymásba ütődött, s kárt tett egymás
ban. Bolond gondolat is volt tőle, egy hím meg egy nős
tény gőzöst egymás mellé kötni!

A magas Kapu minden szolgálatában levő idegent 
elbocsát. Boldog Kapu! Csak aztán ezek megint az ab
lakon ne menjenek vissza! Legelőször is az orvosokon 
kezdte. Természetesen; minthogy azt állítgatják felőle, 
hogy ő beteg, tehát az ellenkező bebizonyítására leg- 
czélszerűbb intézkedés az, hogy a doktorokat elbocsát
ja a háztól. Tehát mégis kezdik már a d o k to ro k n a k  
kiadni az útlevelet.

Német lapok azt Írják, hogy egy magyar tisztet, 
Meyer nevűt, gonosz tetteiért a messinai kormány egy 
évi fogságra elitéit. Ez már így megy; ide haza 29 ezer 
magyar emberből 19 ezret eltagadnak, hogy nem az; 
hanem ha odakinn valaki magyarnak adja ki magát, s 
sub hoc titulo csal, azt egyenesen ránk tolják, mert hi
szen a magyaroknál írja minden harmadik ember a ne
vét valamelyikéből e variatióknak -.Meyer, Mayer, Meier, 
Maier, Mayr, Mair, Meuer, Mauer, Mayer, Majer, Mejer, 
Mayier, etc.

Nini te asszony! tedd le csak azt a rántást, szaladj 
át ide Bolond Miska komához a szomszédba, mond meg 
neki, hogy a Hölgyfutár ugyan törökösen meg lehet 
szorulva, hogy egy tavaly kiadott regényt az idén me
gint közöl, azzal a bővitett kiadással, hogy a „Jósnő“  
czím felül az idén elhagyja a két punctumot.

A mai szamunk ez évharmadban utolsó! 11

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860.
(Egy«t«m-utcra 4. sí.)


