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K 0  N N Y Ü N E K I K !

Könnyű nekik ! —
Azoknak az angol oknak l 
A kik ott a parlamentben 
Még magát a minisztert is 
Lehúzzák a gyapjuzsákrúl;
Kiknek ott van a Puncs, a Times; 
Aztán Heenan és Tóm Sayers !

Könnyű nekik ! —
Azoknak a francziáknak,
Kiknek ott van a nagy „gloire“ 
Kiknek ott van harmincz színház 
S abból a sok tantiemek!
Kiknek a nagy Bonaparte 
Légion d’lionneurt osztogat.

Könnyű nekik! —
Azoknak az olaszoknak,
Kiknek ott van körtil-tenger; 
Egész világ küldi nekik,
A mi szemnek szájnak való;
A kiknek van veres blúzzok; — 
És más minden egyéb hozzá.

Könnyű nekik! —
Azoknak a németeknek

Kik született philosophok. 
Megszokták már bölcsek lenni; 
Kiknek vagyon Bundestágjuk; 
Kiknek vannak barbárjaik,
A kiket civilisálnak.

Könnyű nekik! —
Azoknak a törököknek,
A kik már el vannak látva; 
Kiknek épen-maradását 
Súlyos traktatumok őrzik;
Kiknek még akkor is muszáj 
Élni, ha egyszer meghaltak.

Könnyű nekik! —
Azokn . . .  a csizmadiáknak 
A kik megvarrják a csizmát, 
Kiverik a talpát szeggel,
Ráütik a nagy sarkantyút, 
Kiteszik az auslagba :
És eladják drága pénzen.

De a szegény újságíró!
Szegény magyar újságíró,
A kinek a gyapjuzsákján 
Legfeljebb Hirsch et Comp. ülnek;

A január—augustusi számok már elfogytak.
K&jgT September—december évharmadi számokkal még szolgálhatunk.
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A ki nem kap tantiemet,
# • • S$m gloiret, sem érdemrendet!

* . A kinek nincs veres blúzzá;
Vagy van, de csak nátha ellen, 
S azt csak az ing alatt hordja; 
I£i nem doctor, sem philosoph ;

Kinek bőrét a párisi 
Congresszus nem biztositá:
Ki szinte varr csizmát, szépet;
De azt, a mit legszebben varrt,
Nem teheti az ablakba. . . .
Bezzeg nekünk!

K—s M—n.

DUMAS SÁNDOR PAPA UTINAPLÓJA MAGYARORSZÁGRÓL.

A helyzet rendkívül regényes volt. A bolto
zatról egy sárga üveggel lebontott lámpa füg
gött alá, melynek halavány fénye kísérteties vi
lágot vetett üreg-koporsónk fedelén keresztül 
orczáinkra.

(A múlt számban úgy tetszik, hogy ezüst ko
porsót irtani; akkor még nem jött ez az eszmém; 
nem tesz semmit, az editionmajd ki
igazítom ; addig is a betűszedő nyakába kell ka- 
varitani, mint sajtóhibát. Tehát hadd legyen 
üveg-koporsó).

Az üveg-koporsó födelén keresztül mindent 
jól láthatók; mellettünk két felül hosszú sorban 
feküdtek a magyarok megholt fejedelmei; 
g i s z k á n , Aurengzeb, Barba , és
Paskievics. Velem útellenben feküdt , a
magyarok legkegyesebb fejedelme, kiről nagyon 
sok szépet irt Thierrybarátom. Az-az, hogy már 
nem tudom, hogy nem Tbarátom irt-e fe
lőle a „histoire des dix a«s“-ban? (Kéretik a for
dító ezt nem forditani „a tiz szamár történeté
nek.“) Úgy tudom , hogy Attila volt az, a ki a 
magyarokat a szántásvetésre rákapatta. Ö előtte 
nagyon hadakozó nép voltak a hungaribaldik.

Ez mindenesetre nagy megtiszteltetés volt 
rám nézve : ily nagy férfiak társaságában lennem 
eltemetve, a kiknek jelenléte egyébiránt engemet 
egy cseppet sem genirozott.

Egy tekintetet veték a szép Ivadémira, ki 
mellettem, hozzám oly közel, a lét és nem lét 
küszöbén feküdt; s azt kérdezém tőle :

„Madame; nem találja ezt a helyzetet igen 
különösnek?“

„Hogy-hogy?“
„Úgy, hogy mi itt távol a világtól, egyedül, 

egy koporsóba zárva teszünk egy kényszeritett 
kéjutazást a túlvilág felé?“

„Én ezt igen természetesnek találom-“
„S nem fél ön tőlem?“
„Én önt lovagias, becsületes embernek tar

tom, ki egy védtelen nő helyzetével nem fog 
visszaélni.“

„Igaz; ön jól ismer. Én önt tisztelni fogom. 
Hát ön tisztel-e engem ?“

„Imádom önt, és meghalok önért.“
„ön nem fog meghalni madame, mert én önt 

halhatatlanná teszem.“
„Most távozzék ön; — váljunk el — egymást 

tisztelve.“
„Egv buesúesókot madatne.“
Ö megcsókolt engem, keblemre borult; eb

ben a perezben egy denevér neki repült a lám
pásnak, az leesett, elaludt.. . . A ki tovább akarja 
tudni, keresse fel az ufie aventure d’amourban 
annál a sornál, hogy „a lámpás elaludt,“ ott meg
tudhatja a tö b b it, én bizony restelem kétszer 
leirni.

(Notabene ezek a sorok is számítanak ám a 
honorárium kikalkulásában! Szerkesztőnek privát 
izenet).

Harmadnapra Budán palotaforradalom ütött 
ki. A bojárok letették Kazinczyt, s helyette Szé
chenyit emelték föl, a mint ezt minden hírlapban 
olvashatta a publicum.

Ez a derék férfiú minket is kiszabadhatott a 
koporsóból, a hol életemnek legboldogabb, leg
regényesebb éjszakáját, töltéin. Én és Ivadémi 
azt hittük, hogy az csak egy rövid éj volt; per
sze itt nem virrad soha; s elbámultunk, mikor a 
kalendáriumban láttuk, hogy csütörtök van; ho
lott minket szombaton temettek el.

E hosszú, de rövid éj emléke örökké szivem
ben marad.

A szép Akadémia csodás kiszabadulása utána 
sírból, egy zárdát alapitott; melyre, mint a hír
lapok is hirdetik, már sok százezer forint össze
gyűlt.; a kik e szerzetbe föl akarnak vétetni, igen 
szigorú életmódot kell fogadniok, örök szüzessé
get, sovány táplálékot, testüknek tudományos 
felolvasások hallgatásával való sanyargatását, és 
mindenek felett azt a szent. ígéretet, hogy éle-

J
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tűkben soha sem Írnak semmi olyan dolgot, a 
min valaki elnevethesse magát. E zárda priorja, 
mint tudom, egy derék , ki azelőtt
„ grand chartreuse11 volt. Toldi örgróf mind„l’ange
guardien“ őrködik a confraternité fölött, (Kérem 
a tisztelt forditó urat, hogy a „lángé guardien“t 
„őrangyal“ helyett nehogy hosszú 
magyarítsa !)

Épen e perczben kapom 
fejedelmének udvarias meghívását; hogy boldo
gítanám residentiáját megjelenésemmel, Liszt 
Ferencz barátom különben is annyira megismer
tetett már e nagyon érdekes és még eddigelé 
tudtomra senki által be nem utazott provincziá- 
val, hogy a legnagyobb örömmel ragadom meg

az alkalmat az Esmeraldák,és más
egyéb bájos gitanissák eredeti honát travelliroz- 
hatni. No hanem erről majd holnap, ma nagyon 
oda vagyok a dicsőségtől; az embernek még éj
szaka is üdvözlő deputatiókat kell elfogadni.

Különben is keveset a jóból.
U. i. Szerkesztő barátom; a jövő czikk hono

ráriumát küldje ön meg előre; könnyen kiszá
míthatja; lesz két hasáb, minden sor egy arany, 
— a napiborze curzusa szerint.

De bolond tréfa volna, ha ön olvasatlan 
adná a kéziratot a nyomdába, s honorárium- 
előlegezés helyett azt kapnám, hogy a betűszedő 
ezt a discret interpellatiómat is beleszedné az 
Utinaplómba! (Folytatás.)

K R Ó N I K Á S  A D O M Á K .
S eré le sztö t hozni.

— No kedves uramöcsém, csak azért hivattam 
magamhoz, hogy tudtára adjam, miszerint f. hó 
5-én P —en a katonai törvényszék előtt meg kell 
jelennie, — mond Sz. szolgabiró X. lírnak.

— Nagy baj! végtelen nagy baj, kedves 
urambátyám, hanem mit van mit tenni, majd 
csak compareálok.

— Eh! ne féljen semmit kedves uramöcsém! 
ki az ördög bántaná? hiszen nem tett semmi 
olyat, a miért megbüntethetnék!

— Igaz kedves urambátyám! de azért nekem 
mégis úgy tetszik, mintha az egész história nem 
volna kedvemre.

— Már hiszen, hogy kedvére nincs kedves 
öcsémnek azt meghiszem, hanem se baj, egy kissé 
megsétáltatják s punktum. Hanem mivel kedves

uramöcsém épen P —re megy, egy szívességre 
kérném föl, ha megtenné.

— Parancsoljon kedves urambátyám.
— Legyen szives kérem feleségemnek ebben 

a bögrében serélesztöt hozni.
— Igen szívesen kedves urambátyám.
Azzal X. uram kocsira ült s felhajtatott

P —re, ott azonban czélszerünek látták öt egy 
kicsit utaztatni bizonyos várig, hol 3 évig szi
ves gondot viseltek rá.

3 év múlva haza felé jővén P —en keresztül 
X. uramöcsém, eszébe ju tott a serélesztü, az át
adott bögrét tele töltvén, jókedvvel köszöntött be 
Sz. szolgabiróhoz :

— Jónapot kedves urambátyám, meghoztam 
a serélesztöt!

üliképen já rt

Az én jámbor életű Józsi bátyámnak a maga ide
jében egy kopogó fali órája vala, és ez néki igen becses 
vala. Nem azért vala pedig becses, mert kopogott; nem 
is azért, mert éktelen és szuette volt; nem is azért, mert 
roszul járt; de becses vala mint apjáról maradott egyet
len öröksége.

Boldogult édes atyja ugyanis Istenben hivő keresz
tyén életének hatvanadik, becsülettel folytatott kostái 
állapotának negyvenedik évében meghalálozni készül
vén, szeme előtt tartá az irás szavait : „rendeld el a te 
házadat, mert meg kell halnod,“ — az az : testamento- 
mot tett. Minden mozgó és fekvő vagyonát számba vé-

az ö reg  óra ?

vén, Sári leányát nyoszolyástól együtt vejének, ócska 
könyveit és kopogó fali-óráját Józsi fiának hagyomá- 
nyozá, ki már ekkor az m—i szent eklézsiában érdemes 
kosta vala, nagy lelki resignatióval elhatározván maga 
felől : „én az úrnak éneklek, mindaddig, miglen élek.“ 

Vévé tehát az én Józsi bátyám a por és pókháló 
lepte jószágot kilencz gallérú köpenyege alá, haza vivé, 
falra akasztá. A jámbor állat azonban az ő öregsége 
gyengeségének érzetében mindinkábbkezdé tapasztalni 
az agg-kor töredékenységét, s a szuette kerekekben, 
fából lévén az ő idegzetük, meg megállott a vérkerin
gés, s ilyenkor pensióba kivánkozva nekipihent. Az én
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Józsi bátyám azonban fúró, faragó ember lévén, és bi
zakodván az ő mesterségében, a heverő öreget levette, 
körülnézegette, lepókhálózta, leporozta, megkalapálta, 
megolajozta, újra felakasztotta, és jó reményben útnak 
indította. Ment az öreg masina, a hogy mehetett; de 
bizony rosszul ment az. Megunván, végre a sok haszon
talan reperatiót, elhatározta órás tanácsával és segítsé
gével élni. Leakasztotta tehát az öreg edényt horgas 
vasszegéről, s annak rendje és módja szerint ócska iro
mányokba pakolá, a töredékenységnek könnyen áldo
zatul eshető roncsolt tetemeket, asztalkendőbe kötötte, 
hurkos tarisznyába tette, kilencz gallérú köpenyege alá 
vette, s ballagott a k—i hetivásár felé.

Kimért léptekkel bandukolva, lassú haladtában, 
épen tollúból rögtönözött szipókajú derczeni pipáját tö- 
mögeté jóféle birkamosóval, a mint szerencsés jónapot 
kívánva áll meg mellette egy kétlovas szürke gubás 
atyafi, ki tisztes lassú lépéseiről, kilencz galléru köpe
nyegéről jó messziről fólismeré benne az isteni szolgá
latra rendeltetett levitát, s szekerére felülni kérte. Mit 
ő köszönettel el is fogadott, s meg is érkeztek szeren
csésen a k—i hetivásárra. Hol is az én Józsi bátyám az 
ő kegyessége bölcsességének gazdag mivoltu tárházá
ból, jámbor természetű áldásod s köszönetek özönével 
árasztván el a jószivű keresztyén kálvinista atyafit, hur
kosát köpenyege alá véve, felballagott a helybeli pa- 
rochiára. Hol a jó borocska mellett vígan beszélgető 
társaságot „békesség tinéktek“ szavakkal üdvözölvén, 
kilencz gallérú köpenyegét oly módosán changirozá a 
kályha melletti szegletije; hogy a benne rejtőző fehér 
kuffer tökéletesen fedezett, titkolt állapotban maradna.

Azonban a jó kedv ragadós lévén, mint a szurok, 
csakhamar belekapaszkodott Józsi bátyám különben csen
des kedélyébe, s úgy kivette sodrából a szegény párát; 
hogy sem hetivásár, sem órás, sem a háziszükségletre 
bevásárlandó koszorú vereshagyma, félfont szappan, két 
szál gyertya, nem birtak visszajönni megemlékezésének 
panorámájába, s elkövetkezvén kimerülésének boldog 
mámorú állapota, az én Józsi bátyám hosszú gérokkja, 
melyről az ének ilyeténképen szól : „pecsétli azt az 
étel, együtt a pohárvétel“ ép olyan öntudatlanul feküdt 
végignyujtóztatva a díványon, mint épenségesen benne 
levő gazdája.

Bizony szépen megvirradt a másnap a mint feléb
redvén boldog állapotából, megemlékeznék köpenyéről, 
s azt nyakába akasztva, hurkosát hóna alá véve, az órás
hoz ballagott. Hol a tarisznyát asztalra téve, szép fiúi 
kegyelettel,jámbor,istenfélő, kegyes elmélkedések között, 
oly szivreható beszédekben mondá el a mesternek mi- 
benjártának tisztes körülményeit; hogy ez már előre 
szent kegyelettől áthatva várná, a bölcsességére bí
zandó, tisztes örökségnek ősi ábrázatját megláthatni, s 
legnagyobb készséggel ajánlaná fel, hivatalbeli szolgá
la tá t, az öreg szerszám megreperálása körül.

Feloldja tehát az én Józsi bátyám az Ő gondos ke
zeinek kiméletes ujj mozgatásaival a rés sacra gyöngél
kedő tetemeit őrző szürke tarisznyát s a vászonkendő 
után nyúl. Azonban rettenetes bámulatára, először egy 
darab tekercs dohány, aztán egy hutykora, két veres
hagyma, egy sósszaru, s dirabdarab szíjjak akadnak

kezébe. Mi a mennydörgés mennykő csodadolgok ezek ? 
szólt az ő méltó bosszúságának nem titkolható zava
rában :

— De már ez valóságos boszorkányság, csak nem 
gondolja meistram, hogy ezek a parasztszerszámok az 
én házieszközeim legyenek.

— Nem tudom én tiszteletes rekturam; de hát az 
óra benne van-e?

— Nézze meg, mert nekem nincs jól dolgom, meg 
vagyok boszorkányozva, félek, elváltozik kezeim érinté
sének babonázottsága alatt. Kiveszi tehát az órás nagy 
óvatosan az azon módon bekötve lévő kendőt. Felold
ják, s ime ott van a pontosan ócska irományokba takart 
valami, kibontják az irományokat; s oh csodáknak cso
dája, mivé lett a jámbor jószág? egy darab nyers sza
lonna-, sült ódala8-,8egy negyedrész cselédkenyérré vál
tozott. Józsi bátyám az órásra, az órás Józsi bátyámra 
nézett; az órás kaczagott, Józsi bátyámat pedig a guta
ütés környékezte, az ő nagy bosszúságában, és az ő még 
nagyobb megzavarodásában. Az egész csodadologból 
egy árva gondolatot sem tudván megérteni.

— De tiszteletes recturam a genfi órásczéh sem tud 
ezekből az elemózsiákból faliórát csinálni, nem hogy az 
én kisvárosi mesterségem.

— A menydörgős menykő érti e csodadolgot, en- 
gedelmet kérek; de bizony ez még otthon egy ócska 
falióra volt, valóságos boszorkányság az egész. Nem 
értem! nem értem.

Megvalljuk mi sem értenénk, s kénytelenek len
nénk az egész dolgot az évődni szerető collegák csinjé- 
nek tekinteni; ha később ki nem derül, hogy mig Józsi 
bátyánk szomjuhozó torkának kiszáradt gégéjét bősé
ges vinkóval javában érdeklené, az odahaza megérke-
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zett szürkegubás atyafi , vásárfiát kereső (gyermekeit, 
miképen ejté kétségbe a kendőbe takart zörgő állat 
szokatlan ütése, s miképen riasztotta ki a házból a meg

rémült gazdát feleségestül, hogy csak a bátrabb szom
szédok társaságában mernék közelebbről megvizsgálni, a 
csodaedénnyé változott elemózsiát. De a metamorpho- 
sist az atyafiak sem tudván megmagyarázni, hitték a 
boszorkányságot, miképen az én Józsi bátyám is cse- 
lekvé, mindaddig, mig egy lakadalom alkalmával össze
kerülvén , kölcsönösen elbeszélnék a boszorkányhistó
riát, s kisült, hogy az egésznek a megcserélt hurkosok 
egyformasága lett légyen ártatlan okozója.

B ork orcso lyák .
Egy úri ember a bort nagy mértékben élvező atyjá

ról azt mondta, sajnálja, hogy a famíliájába keveredett,

Ugyanaz, leánya gyűrűjébe követ kelletvén tetetni, 
úgy nyilatkozott :

— Bizony drága lehet az a gyémánt : a leányom 
gyűrűjébe csak akkorát tettek mint egy babszem, mégis 
négy garast kellett érte fizetni.

Zalamegyében egy helyen két úrbéri zsellérje volt 
s egy szép curialis fundusa, fundusát egy ügyvédnek 
adta, hogy ha a zsellérek nem férnek meg egymás kö
zött, ez bíráskodjék közöttök.

Nem lévén kedve a hazajött szabadságos czigány- 
katonának visszamenni az ezredhez, kapja magát és el
megy földcsurához e következő kérelemmel.

— Tekintetes nagyságos uram, kérem tessék né
kem olyan bizonyságot adni, hogy meghaltam.

— Jól van more, csak elébb eredj a paphoz, és 
hozz olyan bizonyítványt, hogy eltemetett.

K öszöntés-változtatás.
Mátraközön a sok eső nagyon megrongálta a veté

seket; végre nekijött a zivatar és jég, az tönkre tette az 
egész határt. Nagy volt az e feletti szomorúság, minden 
embernek panasszal volt teli a szája, a hol csak össze
jöttek, mindenütt a szenvedett csapásról beszéltek egy
más közt.

A szomorú eset szóba jött a falu házánál is; a köz
ség elöljárói tanácskozának a felett, már most mit teen
dők lesznek; többek közt Jámbor Pál egyik tisztes elöl
járó azt javaslá, hogy e csapás emlékére az eddigi 
köszöntés-módot meg kell változtatni, ezután a mátra- 
köziek így köszöntsék egymást : „megvert minket az úr 
Jézus Krisztus,u a köszöntött ezt így fogadja : „ a mi 
bűneinkért.“

Még el se oszlott a tanács, mikor Ilire jött, hogy a 
faluba huszárok érkeztek; a biró és elöljárók mennek a j 
biró után tudakozódó kvártélyt csináló, már az utón 
valaki által felboszantott káplár elébe, nagy alázatosan 
köszöntek az új modor szerint :

— Megvert minket az úr Jézus Krisztus.
— Jól tette, erre amarra, — válaszolt rá rósz ked

vében talált huszár,
Az eset útin a mátraköziek jónak látták a régi kö

szöntés módjához visszatérni.

MAGYAR KLASSZIKUSOK ILLÜSTRÁTIÓI.
I .

Add meg, könnyű a mit kérek,
Bár édesbet nem ismérek.

Kazinczy.
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Mi ér ?

Egy puttony tejfelt vittek ajándékba a körutazó 
Vorstandnak, a ki i:ein tudta, hogy mit csináljon vele? 
Szerette volna kész pénzen eladni.

— Mi ér? — kérdi a deputátiótol.
Azok nem értik, hogy mit akar.
— Mi ér?

— Hogy híják? — egyszerre többen tudakolák.
— Olyan különös neve van — felelt a biró, — 

hogy magamnak se jő egyszeribe az eszembe; de várja
nak kendtek egy kicsit, majd kisilabizalom : rád-ró.

— De hiszen úgy — szakiták félbe többen a bí
rót, — ha olyat küldenek hozzánk, ki még többet fog 
ránk róni, úgy fenekfész^ estől itt kell hagynunk a falut.

— Soha se ijedjenek meg kendtek annyira — esil- 
lapitá a megfélemletteket a biró — eszembe jutott már 
az uj jegyző igaz neve, — Nád Róbertnek híják.

— Azt kérdi a „Yaszagter“ úr, hogy meddig ér 
ebben a véndelvben a tejfel; — magyarázza aztán az 
egyik.

— Étidig ni! — szól a másik, készségesen bele
lépve csizmástól a tejfelbe.

P árbeszéd  a ju h ász  és ura közt.
(A juhász a birkáról a mint a bundát leveszi.) 
Ur. Ilyenamolyan, mibe döglött meg ez a birka? 
Juhász. Megkövetem, a bőribe.
L r. Nem úgy szed te ved te, hanem uii baja volt ? 
Juhász. Megkövetem, mikor észrevettem, már ek

kor elállt a szava.
Ur. Hazudsz semmirekellő, hiszen még most is 

csuklik.
Juhász. Meglehet, emlegetik az atyafiai.

B a g ó t eszik .

Jelenti az őrmester a kapitánynál, hogy ez, s ez a 
közlegény mindig bagót eszik, értvén alatta azon mes
terséget, melyet leginkább a czigányok és palóczok 
szoktak dohány hiányában gyakorolni.

— Jól teszi, — felelt a kapitány, — én is megen
ném ha volna.

Nemsokára mondur kellett a közlegénynek, bemegy 
a kapitányhoz, s kéri, hogy adjon egyet neki.

:
<

H ogy h íják ?

A z—i biró a lakosoknak többféle hivatalos rende
letet olvasott fel, felolvasás után arról is értesité 
őket; hogy új kerületi jegyző jő falujokba.

— Ugy-e gazember, — riadt rá a kapitány, azért 
szakadt el a te mondúrod ugy-e, hogy a baglyokért a 
falakat mászod.
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K orrajzok.

A Balaton, daczára a bölcs nivellirozásnak, egyszer csak elviszi a vasúttöltést, mintha ott sem lett volna. 
Magyareiuber : „Hm, sógor, nem érti a Balaton, hogy mi van arra a tilalomfára irva — németül!

K A K A S  M A R J O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

ezen scandaluiiira mindennemű inasok, pocskolják, 
szidják, kitől a hogy tellett, minden európai nyelven az 
öreg őrt, ki a minthogy megérté szidattatásának okát, 
ekép vigasztaló őket :

— No csak ne haragudjanak az ifiurak, hiszen ha 
csak az a két óra a baj, majd azt a kettőt mindjárt 
visszaszivom.

=  Volt Tatában egy élezés parasztember, Csordás 
Ferencznek hívták a jó öreget. Egyszer forspontba 
vitte M. tobirót. A főbírónak pipázhatnékja volt, de 
nem vitt magával tűzszerszamot.

— Ki tud-e kend ütni Ferencz, — kérdi a fór- » 
spontost.

—- Igenis ki tudok tens uram, — Ion a felelet.
— No üssön kend hát ki.
— Hát kérem alázatossággal, ne sajnáljon a tekin

tetes úr tűzküt, aczélt és taplót adni, — mond nagy 
flegmával. — Mondják, hogy ezen eset után mindig 
úgy kérdezte a főbiró kocsisától : „Van-e tűzszerszá- 
mod.u

A 2 ik számbeli rébusz megfejtése.
(„Komponál.“)

=  Eíry C3inos juhászbojtár állt a sorozobizottmány 
előtt, midőn a doktor, ki nem igen beszélte a magyar 
nyelvet, körülnézvén őt, megszólítja :

— No köhög.
— Nem köhögök.
— De köhög.
— Soh’se köhögtem.
— De most köhög tu Esel tu, sapper. . . .
Csak a körüllevőknek kellett megmagyarázni, hogy 

most kell neki köhögnie, mire aztán egyet köhintvén, 
szépen benn is maradt.

=  Szinte a sorozóbizottmány előtt állt egy csinos 
czigány-ficzkó , a doctornak tökéletesen megtetszvén, 
kérdezé :

— Tudsz német?
— Igenis, calczert meg polkát, szóla az ujoncz.

=  B—nyos városának egy igen jeles német föl- 
desura van; ki több külföldi szokásai közt kastélyát 
éjiőrrel őrizteti, kinek kötelessége minden órát megkür- 
tölni. Egykor épen az uraság honnlétében egy pár, az 
urasági asztalról lekerült pohár borral is lévén az öreg 

| bakter illuminálva, 10 órakor 12tőt fújt. — Kirohannak



24

Am a bizonyos csizm adia beszélgetései 
az ö feleségével.

— No tehát Bosco barátunk is megtette az utolsó 
kunstukkját; bechangirozta Nápolyba Galibádit Ferencz 
király helyébe. Mondtam én, hogy nagy eskamotőr az! 
(Hát ő felsége hova lett?) ő meg Gajtába ment el. 
(Hogyan? egy üngbe-gatyába ment el!) Dehogy! az egy 
várnak a neve. Sőt inkább 30 millió dukatit vitt magá
val. (Ejnye, hogy szedett annyi leányt össze?) Pénz az 
te, arany! nem leány. (Hát akkor minek híják „du Kati'* 
nak?) Nem is híják azt, hanem viszik, még pedig hajón, 
(Hát mi oknál fogva viszi el azt a sok pénzt? mórin- 
golva volt az neki?) Nem biz az : iirbarióüs kárpót- 
Insképen; tudod : a mi földesuraink is kaptak ilyen úr
béri kárpótlást, — csakhogy nem ,,du Kati“ félében,— 
mikor a jobbágyaikat felszabadították. (Hanem apjuk, 
én azt mondom, hogy ez a Galibádi rósz prókátor.) 
Nagy dolgot mondasz, halljuk okaidat. (Hát mert egy 
prókátornak azon kell igyekezni, hogy ha egy jó zsíros 
pör akad a kezére, azt mentül tovább elhúzza,halassza; 
ez meg kapja magát, egy ilyen kövér processust, a mi 
két országra szól, nyakrafőre be végez négy hónap alatt; 
hiszen annyi idő másutt még a leltár fölvételére sem 
volna elég. Már most mi lesz belőle, ha a háborút be- 
végzi? akkor ő úgy jár, mintha a kataszternél lett volna 
anstellolva, s bevégezve a fóldkóstolást, szédszedhetővé 
lett.) Az az, hogy disponibilis. (Én nem szeretek diákul 
beszélni.) Ne féltsd te őtet. Bizonyosan penziót adnak 
neki mások, a kik nem kívánják, hogy a portékáival 
külkereskedést is űzzön. (Hát most aztán nincs semmi

nápolyi hadsereg többé?) De még Gajtában 5000 ember 
fekszik. (Ugy-e? a népség fölkel, a katona meg fek
szik?) No, hanem : fölteszem, hogy Galibády úr járatja 
az Üstököst, lehet ezzel baja a szerkesztőnek! képzelem 
azt a sok reklamácziót „lapjaimat ne küldje ön ezentúl 
Marsalába, hanem Palermóba,“ — azután; „a második 
számot megint nem kaptam, bizonyosan Palermoba 
küldték, kérem Messinába küldetni,“ — megint : „a 
harmadik szám elmaradt, bizonyosan Bosco kezébe ke
rült s az fojtásnak használta föl; kérem Ueggióba kül
detni,“ újra : „a negyedik szám nem jutott el hozzám, 
önök rendetlenül expediáinak, nem megmondtam, hogy 
ekkor már Monteleoneban leszek?“ — végre:„ha a szer
kesztő el nem akarja riasztani az előfizetőit, kissé pon
tosabban ügyeljen az expediálásra. Igen jó eleve meg
mondtam, hogy 7-én Nápolyba teszem át lakásomat, s 
még sincsen ott a lap!“ — Jaj be alkalmatlan praenu- 
merans lehet az a Galibády! képzelem mennyivel jobb 
szeretné a kiadóhivatal, ha a helybeli előfizetők közé 
tartoznék. (S mit mond mind ezekre St. Lamoriciére ?) 
Alkalmasint azt, a mit Antonelli szokott, hogy „non 
possumus.“

Nagyobb veszedelem mindezeknél az az irtóztató 
hasrágás, a mi jelenleg Olaszországban uralkodik. Min
dennap televannak vele az újságok. A nápolyi miniszter 
tíz hírnököt küld a táborba, ezek közöl kilencz az útban 
eltéved hascsikarás miatt. Egy oda ér : mutatja Bival 
tábornoknak a parancsot, de az nem olvashatja, mert a 
hasa fáj. Bosco tábornok elolvassa, s rögtön megfájdul 
tőle a hasa, hogy kénytelen hazamenni és szálepet venni 
be. A hajóhadnak parancsot adnak, hogy menjen a ten
gerre, s rögtön minden masinistának megfájdul a hasa, 
ekkor Trapani gróf maga akar lóra ülni, s kisül, hogy a 
lovának is fáj a hasa. Valaha a historicusok bámulva 
fognak emlékezni erről az epidémiáról, mely csak az 
egyik fél hadaiban grassált, a másikra pedig nem ragadt.

Egy nápolyi levél szöroyűködve meséli, hogy a 8-ik 
regement katonái a tiszteiket dinnyehajakkal hajigálják. 
Tán csak nem kivánhatják, hogy ilyen drága világban a 
dinnye belével hajigálja őket a szegény katona ?

Nagyon mulatságos állapot, a mit legközelebb egy 
német lapban olvastam. Egy olaszországi hóhér ir le
velet egy németországi kollegájának, melyben irtózta- 
tón panaszkodik, hogy a forradalom egészen tönkre 
tette; minden keresetének vége van; tortúrák, nyakazá- 
sok, s más egyéb jövedelemforrások bedugultak; a hol 
nincs többé consumens, mint csináljon a produccns ? vé
gül kéri, hogy nem tudná e őt valami más jó urasághoz 
berekommendálni, a kinek még ilyen fajta, jó bizonyítvá
nyokkal és hosszas gyakorlattal ellátott cselédre szük
sége volna? Nem tudom mit felelt neki ró a kolléga?

Doctor Maagernek azért a szép beszédéért, a mit 
az újságírók mellett tartott, az érdemes coetus azt ki- 
vánja, hogy ne legyen ezentúl wager, hanem fetter 
(Vetter.)

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

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860.
(E gyetem -ntcza 4. §z.)




