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M ég is jo b b  Így.
Hiszen igaz , hogy most fel vagyunk keverve; —■
Még is jobb  így , mintha volnánk lánczra verve !
Mint a szilaj kocsis, úgy hajt a közönség,
Kiabál az utas , k ér , hogy fel ne döntsék!
Megindul a fa lu , s elviszi a várost.
Az ész lett a cliens, s a tömeg határoz 
Itt borral kínálnak, ott bottal biztatnak 
Börze árfolyama van a szavazatnak,
Jó barátok egymás szakállát kitépik 
Másnak bont mindenki és magának ép ít,
Vállat vállnak vetve küzdünk egymás ellen,
Próbáljuk, hogy vív meg a szeszszel a szellem !
Se’ ünnep, se’ munka, se’ é jje l, se nappal:
Együtt varga pékkel, prókátor a pappal;
Együtt paraszt és ú r , kereskedő , polgár,
Valamennyi együtt egy műhelyben szolgál.
Ez itt kapaszkodik, amaz tótágast á ll,
Emez már elbukott, és aztán protestál,
Zeng az „éljen !“ — „veszszen!“ „k i vele!“ —  „le vele!“ 
Ember feje zúgó méhkassá lesz bele,
. . . .  Túlpartról a sógor n éz , mint a sóbálvány,
Csak néha szól egyet, fejét megcsóválván :

„A  bolond magyarok ! ni hogy verekesznek !
Ugyan j ó , hogy egymást, és nem engem esznek.“

Pedig hát —  még is szebb így nekünk az élet, 
Mint a hogy négy évig éltük csendben véled;
Hiszen jó  födele van ám a börtönnek 
De annál a vihart is tartjuk különbnek.
S inkább a szabadban, a vihart bevárva,
Mint száraz hajlékban, kívülről bezárva 
Inkább hallgatjuk a követelő lármát,
Mint a hallgatásnak viseljük ón-jármát.
Kedvesebb a szitok, mely ajkakról szakad,
Mint volt, mit tevétek rájuk ti, a lakat.
S az a részeg kortes, ki betöri fejem 
Még akkor is édes, alkotmányos felem.
S inkább járok ve le , mint azzal, karöltve,
Ki oly hideg józan volt, míg népem ölte.
V an , hála Istennek ! mostan tenger bajunk,
De a tengerhajon majd csak áthidalunk,
S azért, hogy a nemzet most így szerteszéledt,
Mikor lesz mit tenni majd mint sziklafal áll.
Ez a zűrzavar is szép! Mert ez az élet,
Míg a z , mit ti rendnek hívtok: —  az a halál.

K—a Itt-— n.
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Képviselő választási tréfa.
XIV.

„Halljátok T ik ! Azért jöttem követnek Tik
hoz (ti hozzátok), hogy válaszszatok meg engem 
követnek T ik .u

Egy hang a választók közül.
„Hát válaszsza meg az urat követnek a

Esztergomi János meghallja, hogy egy fő
fő úr minden útou-módon agitál az ő megválasz- 
tatása ellen. Esztergomi János nem rest elmenni 
hozzá s felszólítani:

„Ugyan, édes nagyságos uram, minek izgat 
olyan nagyon az én megválasztatáson! ellen?"

..Én? Ön ellen? szól gonosz csodálkozással 
a főúr. Hogy tehetném én azt? hiszen még ed- 
digelé nem is hallottam, hogy valaki a város 
népe közül az ön nevét hangoztatná, mint kö
vetjelöltét."

„U gy-e ? Hát nem hallotta még nagysá- j 
god? No hát ezen majd segítünk.“

Azzal fogta magát Esztergomi János, fel
osztotta választói táborát decuriákra, s azóta az 
éjjel minden órájában megjeleli szabályszerűen j 
egy káplárallja választó a fenntisztelt fő úr ab
laka alatt. s mikor az legédesdedebben szuny- 
nyadaa , elordítja magát tíz torok : „éljen Esz
tergomi János! a mi kedves követjelöltünket, 
Esztergomi Jánost, az Isten sokáig éltesse!” 
Azzal mennek megint odább. Egy óra múlva jön 
másik tíz, s az veri fel álmábul a főurat. És az j 
így tog menni még három hétig, a míg a válasz-! 
tás végre lesz hajtva.

XVI.
Szolgabiró úr is nyakába ölté a járást, hogy 

majd legyűri ő hát a liberális párt jelöltjét; hi
szen, ha valaki, hát ő tud beszélni a parasztnak 
a nyelvén; elégszer capaczitálta őket Bach és 
Schmerling urak áldott emlékezetű éveiben.

i  eltűzte hát kalapja mellé a zöld ágat. az 
o jelöltjének a jelvényét, s megjelenvén a falu
ban. üszszehivatá a választókat a falu háza elé.

Mikor már jól együtt voltak; ő is kijött az 
ajtóba, s hogy annál familiárisabb legyen a meg
jelenése , kivonta oldalzsebéből tajték pipáját, 
megtelté a kosnak bőréből dohánynyal, s hogy 
bebizonyítsa, mennyire magyar ember, kigom
bolta bekecsét, kitárta keblét, kivett a belső zse

béből egy nagy darab bükkfa taplót, aczélt, ko
vát, belecsiholt a taplóba, letörte belőle az égő 
darabot, a többit megint eltette belső zsebébe, 
jobbra balra gombolta mentéje zsinórjait, s le
szorítva az égő taplót az ezüst kupakkal, fél 
agyarára vágta a pipa csutorát, s bodor füstöket 
eregetvén, hozzá kezde a népszerű dictióhoz.

Elmondá, hogy a liberális jelölt olyan üreg 
már, hogy beszélni sem tud; —  hogy mindenét 
elpazarolta, koldússá lett; —  hogy a papok jó
szágát el akarja venni, — hogy viszsza akarja 
hozni a robotot, meg a füstpénzt; —  hogy min
den embert nemzetőrré akar tenni; hogy ö ta
lálta fel a tagosztályt; — hogy az elcsapoftnó- 
tárusnak atyafia; — s mikor mindez nem akart 
gyújtani, végre elővevé a legsúlyosabb argumen
tumot. r

„Édes barátim, ki adhatná szavazatát olyan 
emberre, a ki nem m ás, mint kikeresztelkedett 
zsidó, valóságos jebuzeus. Nem hiszitek ? Enge- 
met az ördög vigyen el ebben a nyom ban, ha 
nem igaz, a mit mondok . . . “

Abban a perczben melléhez kap a tekinte
tes úr, nagyot ordít, földhöz vágja magát, s el
kezd irtóztató üvöltések között rugkapálni, hen- 
tergőzni a földön a nép nagy bámulatára, mig 
végre bírák uraimék felgombolva öltönyeit, ki
derül , hogy biz a bükkfatapló, melyet zsebébe 
viszsza dugott, más helyen is szikrát fogott, las- 
sankint átégette a mellényét, a mit a szónok nagy 
hevében csak akkor vett észre, mikor már az 
elevenét érte.

Hanem a tisztelt választók fejéből nem veri 
ki többé senki, hogy a tekintetes urat, midőn 
épen nagyot akarván mondani, az ördögre ap- 
pellált, ez a még nálánál is nagyobb tekintetes 
úr ragadta nyakon.

XVII.

A piaczon ácsorogtak B. izraelita boltja aj
tajúban a politikus atyafiak, ezek közt több zsidó 
és magyar, —  s tüzesen politizáltak a követvá
lasztás lelett. Egy zsidó a többek közt mondja: 
-Helyeztessenek csak a zsidók a polgári jogok  
teljes birtokába, majd meglátják önök: hogy 
csak ezek lesznek meg- a dühös magyarok.“ —  

De már ezt nem bírta megemészteni Sáfár 
uram gyomra, s teljes honfiúi indignatióval ki
alt fel: „Dejszen, azt soha sem fogjuk megen
gedni, a mi őseink által szerzett magyar sza
badságot nem lógjuk mi zsidókkal megosztani.0
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Erre felel B. izraelita kereskedő tréfásan, 
és nem is sejtve a következést, —  mert S. urat 
ős magyarnak hitte. —

j>Mit hadar maga ősi szabadságról ? hiszen 
a maga ősei nem szerezték a magyar szabadsá
got ; magának az őse német volt. és hihetőleg 
Schaffnernek hivtak, ki csak úgy bevándorlóit 
Magyarországba Flandriából. “ —

Sáfár u r , kinek nyelve mindig előbb szo
kott járni mint esze, —  méltó gerjedelmében 
hirtelen reposztiroz:

,.Az igaz, hogy apámat Schaffnernek hív
ták, de ő nem vándorolt be Németországból, ha
nem a Bánátból, hova még az apja vándorolt Ba
jorországból

Zichy Antalnak.
(R e re p lik a .)

I.

Strafford rósz ? En nem mondtam. Csak hogy „nem drá-
ma“ — Te mondtad.

Tenmagad olvastad fődre ítéletedet!

II.
Megszületett csecsemőt öletett csak a szörnyű Heródes.

Gyönge Heródeském még anyaméhbe ; ne bántsd!

Szász Károly.

Borkorcsolyák.
A  németi kerületben Ivánka é3 Zsembery követ

jelöltek állnak egymással szemben.
Egy Zsembery-párti kortes a választókat követ

kezőleg kapaczitálta :
—  Hát micsoda az az Ivánka? még csak nem is 

Iván, hanem csak Ivánka, annak is csak az apraja. De 
Zsembery, az az em ber! Még ha az elejéből egy zs-t, a 
végiből egy y-t elvisz is tőle Ivánka: akkor is ember 
marad.

A mint az a . .  i tót atyafiit beírták a szavazók so
rába, egész bizalommal fordul az összeíró bizottmány 
elnökéhez:

— A le , pán vclkom oznyi, —  most már talán jó  
volna ideadni azt a ezédulát, a melyikre majd egy kis 
pálinkát kapunk.

Kezdete a követségre vágyó B — i tót pap hason 
nyelven írt programmjának, melynek betiiszerinti ma
gyarsága eképen következik:

„Atyámfiái! kérditek, hogy mit keresek én mint 
pap az országgyűlésen V Hát nem olvassátok-e a törté
netben, hogy már szent István és szent László nagy ki
rályaink papokat hivtak meg az országgyűlésbe (de 
nem ám a B —i plcbánust) s tanácsuk szerint intézték 
az ország dolgát.“ — Tavább is van, hanem mutatvá
nyul ennyit is elégnek találunk.

Egy khis thudósithás,
Má megengedgyen, hogy ulyan sukhat alkhalmat- 

lankhudom, de khinthclen vagyukh vilié. Hát thessik 
cshak khipzelni, a thekhinthethes fhiiszulgabiró ur el- 
gyütth ma in húzzam, is elkhezdetth vilem gurumbás 
khodni, azt mundván : Hát Abrahám gazda mit cshinált 
maga, hogy merth maga az újságba bele írni, hogy in 
khiivet akharok lenni ? ez klassikhus! Láthszik, hogy nem 
diphlomatha és nem thud semmit pholithicze thenni, khi- 
irja a nevem az újságba, hulotth ezt nem khelletth vúna 
senkhinekh thunyi, ez khlassikhus! Lássa milyen bolon- 
doth cshinált most, engem khumphrumithált maga vin 
szhamár!

Gált! ilyen grobhajthot mundolth nekhem szemem 
be. Khlassikhus had e gesogt, —  khlassikhus phersze, 
ha az emberth jú megverikh. Vin szhamár, vin szhamár 
hat e gesogt, phersze ü helyetthe engem phoróthak khi, 
azuthán mig is in vagyukh a vin szhamár, —  solchene 
grubheit müz ijach zü hern. —- Nincs phulithikhám, 
nincs phulithikhám ! thalán azt gundója a fhiiszulgabiró 

I ur, —  hob ach in gesogt, —  hogy azukkhal a thekhinthe- 
! thes khüvetválaszthú uraságokhal diphlumathikhai jegy- 
; zikhekhet lehet cserilgctni, is egyikh ülthimáthumot a 
j  másikhra khüdeni ? —  so güt —  nincs az az amerikhai 

ghiízcshíplögiph a mi hamarább muzgásba gyünne, azu
thán úgy khicshíphiilik az emberth minden pholithikha 
néklní, hogy iszre se veszi, engem is uj jan egyszerre 
inkhugnitho khicshíphiilthek, — das dós epez a raritháth 
is. *) Azuthán maga gurumbáskhodik még, a khi szin- 
the utt vót a phiaczon, mikhur engem jú  khifhizetthck ? 
is a helyetth hogy videlmezetth vúna, mint a hogymeg- 
igirthe, maga szaladt el legelsübb, is nincs az a bal- 
letthánzer thrikhó nadrágba, a khi nagyabb ughrásokhat 
thunna thenni, mint a fhiiszulgabiró ur a flankhenbeve- 
gungoth amilyennel cshinátha, is beszaladt a bába asz- 
szunyhó, is mingyá belebujt —  vi sogt m e, —  a jigve- 
rembe, thalán azt gundótha, hogy a fhiiszulgabhiróságh 
majd eláll a jig  khiizt? —  gór kha réd, n ix — jut ál-

*) Cshak azth bánum, hogy azukhat a thekhinthethes üthise- 
khet le nem fhuthografhirozthattham, — legalább must elthehetnim 
emlikhül az albumba.



Ha csak papiros kell!

N. M. Micsoda ? hogy minekünk nincsenek alap- | két kötet Corpus Juris ? — Hát az a hatezer mázsa 
törvényeink? Több van, mint nektek! Micsoda? Az a | Reichsgezetzblatt — kutya?

!

lukb irthe, hogy az má utt se tharthús tliilbbet, —  must 
e mehet —  hob ach in gesogt.

In is gorumbáskhodtham vele, nem fhithem thüle 
semmit, mert utth vúth a Jakhub fhijam is, etthü res- 
phekhtje vúth, merth ez egy derikh sziph gyerekh, azu- 
thán eríís mint egy marha, iphen ulyan mint in vútham 
fhiathal khuromba. Gatt ennek a gyhereknek van szhip 
hangja, ujan eríís, mint egy bhikháé. Must thanul ephez 
inekhelni, hanem thud is sziphen inekhelni, daz miiszme 
in zülassen, igazán mundhathum egy khünzthler, nac'h 
nix dagevezn. Ha elkhezd inekhekhülni, —  Gatt úgy 
inekhül a violinon fhortliepliiánót —  das das epez a ra- 
rithat is, úgy semmifhile upherát nem inekhülnekh a 
melódiába.

A  mi engem illeth epez má egy khicsit jubban va- 
gyukh, cshak hogy nagy diethát khell tharthanum (ne 
thessékh azuthán országgyülist gundóni), nem szabad 
sokhat enni, inni, járkhálni, a fhejem thele van f'hlas- 
thrummal is azirth nem is szabad sukhat Iheszilni vagy 
lármázni —  mit an varth, thükhilethessen hasonlithok 
must a Phorosz khanstithuczióhő. Majd meg ül az unalom 
ebbe a szubába, az égisz ilethem must cshuplia plirovi- 
sorium , is thessik elhinni, nem bhánnám m á , ha ezt a 
phrovisoriumot menthül elübb elvinni . . . valakhi

alázathus szulgája 
Ahrahám  khucsmárus.

U. i. Az elshü levelembe hibássan irtham, hogy 
mezükhüvesden 62 ember sebesülth meg, ez thivedisbü



Választói beszéd.
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B. János. Te fejünk fölött lebegő gonosz reactió ! 
Még ne örvendj! ne ujjongj ! Csak egy mozdulatomba 
kerül és le foglak sújtani a porba ! . . .

Inasgyerek. Jaj, kérem alássan! Inkább beszállok 
magamtul...........

nagyítva van, merth a hivathalos vizsgálat uthán thisz- 
thára khiderült, hogy nem vút ott thiibb, cshak hetven- 
khetthii meg a Mojsele. —  Ezekben khivül azuthán van 
mig khit sebesült, egy kliutya, meg egy nagy szhamár. 
Ezek phedig úgy sebesülthek meg, hogy elüször a fhe- 
hér thullas uraságokh megfugthak egy khutyát, is annak 
a fharkhára khüthöttliek egy ziícl thollat is egy phaphi- 
rost, azuthán rá irthák „iljen a khüvet.u A szeginy klm- 
tya azuthán elszaladt a várusba khörii khörü nagy mii- 
lathságára a thekhinthethes khüvetválaszthú uraságokh- 
nak, hanem a szegíny khutya ijedtibe ltján lelkhetlenül 
szaladt, mikkor megthudtha, hogy ü is khüvetválaszthú,

I mert vúth okha nekhi is fhíni, hogy majd ráütnekh, —  
I hogy fhejjel nekhi szaladt a fhalnakh is khiüthötte a 

szemit. Másnap azuthán a züd thollas uraságokh elüve- 
zetthek egy nagy fhene szhamarat, is ennekh a khipit, 
fhejit befhesthettik meszetthel fhehirre, és egy phaphirost 
akhaszthuttak a nyakhába is arra is ráirthák, „ iljen a 
kliiivet! Ennekh a szeginy szhamárnakh az égisz khi- 
pliin meg a fhejin a meszet mind fhületthe a bhürith, 
hát masth ez is sebesülth. íz das nix epez a fhain, szho- 
lide mulathság, mikhur a khüvetválaszthásnál egy nagy 
fhene szliamár játlisza a fhűszherepet.
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Levél Kakas Márton úrhoz,
melyre ez lesz a válasz :

n .........................................
Csak pénzt nem adhatok . .  . .

Mélyen tisztelt tekintetes nemes 
Es vitézlö czimekre érdemes 
Szerkesztő u r . — recte Kakas Márton !
A ki egy szál madzag gyeplőszáron 
Tartja azt a meuydorgös „Üstököst" —
Nem tóm hány eve már a lába közt,
S meg sem ingott, — ■ nem hogy le nem bukott, 
Győzvén a csikónak az abrakot :
Tüzes szikrát, —  közbe istennyilát,
Minden héten egy-egy csapott kilát; 
Kegyelmedhöz volna szavam egy pár,
Ha jó l veszszük, —  kérésnek is megjár.
Azért mondom, hagyjuk most a tréfát; 
Fordítaná tarjagos taréját 
Felém kegyes audieneziára,
Melynek „meg nem bánás" lészen ára, 
Tudniillik már az én részemről . . . .  
Kegyelmedről ezt nem is teszem fö l!

Néha napján —  ha még emlékeznék, —
Nálam is a „szája izii“ eszmék 
Ha gyéren is — keldegéltek biz o tt;
S a pegazus —  ha meg nem is hizott,
Kapott innét egy-egy marék szemet,
Járván ezért . . . . ? köszönő izenet 
Tán a „sub rosában" . . . . ? tihiim , csak lesd ! 
Extra postán küldték a —  bablevest . . . .  
Könnyű volt ez akkor mindkettőnknek !
Az én zsebem egyebiinnét tölt meg 
Olykor-olykor fris apró bankóval,
S ön se fáradt értem —  „strafportó"-val.
Sőt, hogy külön nem prenumeráltam 
Lapjára, csak onnan volt : hogy vállam 
Quantum satis nyomta három egylet,
Hová harmincz lapra . . !  bizony kellett.
En akkor a hálával beértem ;
Hogy a „félszet" más állta ki érttem,
Mikor Herr von . . .  izé madarászott,
S megfejté az iparszabadságot ,
Etezetera . . .  az a csizmadia ,
Könnyű vala mondom —  kiadnia.
8öt hogy a múltkori, . . . úri álom ,
Úgy elaludt ottan —  ezt csudálom!
Pedig lássa, ha kiadta volna:
Eddig tán a tinánczkérdés oldva

Lenne vagy Icgaláb túl a tálon ,
Megoldotta volna nagy „Zebulon."
H a j, de mostanság —  acerba fata ! *)
Szemem bankót csak távolból láta;
Mint az éhes macska lát verebet,
Mely a házfedélen szút vereget.
Sorsom leve e miatt mostoha ,
Lityeg-lötyög a kis lajbim poha;
Szörnyű érdekes lön a lábikrám :
A sógorság most valóst illik rám . . .
Város immár nem tiír kebelében :
Nem lehetvén auf Kreditfuss leben.
Elrejtőztem hát a mély magányba,
Kis faluba — mint szigetre hányva;
Itt állapolozom —  mint Robinson ,
Csakhogy vargányára sincs —  nincsen bizony . . . .  
Még kijárni is nagyon röstellek,
Holott vannak szép sétáló helyek ;
De . . .  csizmáim csak pihenni vágynak ;
Nem valók már ennek a világnak . . . 
Magyarkámnak pedig sírját ássa 
Őszi természetnek haldoklása . . .
Benn ülök és mélyen gondolkozom ,
A világot e mián okozom ;
De a midőn ekép tiinekedném,
Sötét búmra villan ilyen eszmém :

„Szerencsétlen flótás vagy , az igaz ;
De nem voltál, s nem is lész mindig az 1 
Vannak néked olyaten esényid ,
Melyekért a jobb sors hozzád bényit;
Csak magad ne zárj előtte ajtót :
Lány sem érti a titkon sóhajtót.
Legclsöbb is : néked nem kell kastély,
Melybe’ lakjál, hanem ahol az éj 
Utolér, —  te lehajtod a fejed,
S Jákob létrájánál ott is feled.
Nem szoktál továbbá frustukolni,
Jó ebéd-, vaesoraféle holm i,
Luxus artikulus téged nem ront:
Ha van — eszel, ha nincs— koplalsz —  s ebcsont! . . .  
Szerelmednek tárgya : boros iccze ,
Szereted te , de csak platonice . . .
Mint a szarvas, jársz a hiis patakra,
Rád morogván néha — mi a papra.
Rósz kuncsaftja vagy a trafikásnak ,
Labradorban sem dohányt pipáznak !
Kis hidegben, —  ha tíz fokra halad —

*) Kérem, nehogy valami oláh fátákat tessék érteni, mert 
azok egy cseppet sem keserűek. Sz. K.
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Nem kapsz grippét egy szál kitli alatt; 
Miattad a bükkfa meg nem drágul,
S posztót sem kell hozni Sléziábul.
Szóval, a sors akármily infámis ,
Megélsz te akár a jég  hátán is ! 
Mindezekhez járul még a külsőd !
(Melyre ugyan nem adnának kölcsönt) 
Fejed boglyas, torzomborz szakállad,
Tót lámpásnak vélnék az orczádat;
Ebből néz ki szemeid sugára,
Mint a kovácsmühely az utczára. 
Említsem-e még a többi holmit?
A motollához nagyon hasonlít. . . .
Egész nyuzgaságod ötödfél láb ,
Kicsiny lyukban elférsz így legalább . . .
Ne búsulj hát szegény rongyos kópé !
Hogy így történt, ki tudja nem jobb -é? 
Mint rósz csizm át, a sors most megfejel : 
Vedd a szádhoz tilinkódat, melylyel 
Árva múzsák meglátogatónak :
Most vagy érett magyar poétának

Ezt gondolta a keserves lelkem ,
S mintha látnám , mi nagy kincset leltem ! 
A  tekin’tes úr most rögtön bévesz 
Engemet is az „Ü stökös1' czéhez ,
Hol az ember ,váltó munkát' (ha ?) kap, 
Mint elég más — nállam nem gazdagabb. 
Nyisson útat, — sokat nem kivánok,
S arra becsülettel rászolgálok :
Tudok szabni szűk magyar nadrágot, 
Melyet felhúz jószántából ,Traugott.‘ 
Magyar csizmám jó  kordovány — rámás, 
O lyan , hogy nem üt sarkantyút rá más. 
Lakatossághoz értek nem kicsit :
Kulcsom bármely rozsdás szívet kinyit. 
Asztalosság tanult mesterségem,
Ezt gyakorlom itt már réges régen;
Székely doczka -  szász lécz — oláh tuskó: 
A mit gyalúm simít, — össze tuszkol . . . 
De továbbá, órás sem vagyok rósz :
Az én órám soha sem lesz bokros;
Ha felhúzom, nem siet, nem mászik, 
Mindig jól já r negyvennyolez óráig.
S ezeken kívül is szép mesterség 
Akárhány én tőlem még kitelnék ;
Jártas vagyok nyelvekben , zenében , 
Használhatnék így sokféle képpen.
A közönség majd rajtam is épül,
S z ó v a lm é g  hiányzóm én a .ezéhbül', 
Melybe az a kuruez legény is k e ll :

—|

A  ki számol ellenfeleinkkel . . .
Kérném tehát, permittat decretum ,
Séd —  si modus *) —  ad Banknotam seriptum.. . .  I

Számol Károly.

*) A mii fordítóját figyelmeztetni kívánom, hogy ez nem azt 
teszi „ha módiban van “ K.

In Currenti
Egy tisztviselőt bejelentett valaki a főnökének, 

hogy az absolute npm dolgozik az ügyekben, örökösen ! 
futkos és mással bíbelődik, mintsem a hivatalos teen
dőkkel !

Főnöke hivatta a bepanaszolt tisztviselőt, de az 
azzal állott elő, hogy ö „in currenti11 (dolgaival folyam
ba) van, s kivéve a panaszló tárgyát minden dolgai el
intézve vannak.

Mint a megkezdett sajtra, úgy jártak reá nGurren- 
1i“  urra a felek, s azután hogy dolgait nem találták fo
lyamban, mentek a főnökhöz panaszra.

Currenti ur újból idéztetett, de nem volt található, 
a főnök nem tudta nevessen-e vagy boszankodjék, mert 
currenti szó, úgy vétetett deák jelentésben, Párizpápai 
szerint annyit is tesz, mint szaladni s futni. —

Egyelőre hogy a panaszok szűnjenek. < ’urrenti ur- : 
tói elszedettek a restantiák és a Xem-Currenti urak közt 
kiosztattak feldolgozásul, továbbá újabb tárgyakat nem 
bíztak reá elintézésül. —

Currenti nevetett magában, húzta a fizetést úgy, 
mint a Xem-Currenti, — és hogy el ne ejtse magát, 
beállott hofírozónak! Ezen módon még egy darabig 
fenntartotta magát, de azután csak megkapta elbocsátó 
levelét, és most a szó szoros értelmében „Currenti.u

Két kortes.
I. kortes. Kicsoda nálatok követjelölt V
II. kortes. Ivánka.
I. kortes. Dejsz akkor a mienk főbb ember ; mert 

az Itatnánka !

Adoma.
Belép X . X . gróf követjelölt a csapszékbe olyan 

faluban, a hol az ellenpárt választói iddogáltak. Hogy 
gebedne meg X . X . gróf! kiált neki keseredve egy be
kapott választó. „Hát miért kívánja azt nekem, hallja 
kend, ismerem ám én kendet, de nem haragszom rá," 
—  ripostiroz a nemes gróf leereszkedéssel. „En is üs- 
merem gróf uram kendet, azt is tudom még, mikor a 
muszkáknak kalauzza volt,“ vág vissza a kortes, ki sem 
mozdulva az ivó asztalnak könyöklő positurájábol.



Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

-------- (Sokat disputáltak azon, hogy melyik év az
j  ember életében az , a mikor megszűnik ifjú , és elkezd 

öreg lenni; íme most már megtudtuk,az 1865-iki év az. 
(Per quam regulám ?) Mert hogy minden ember, a ki 
tavaly még úgy hivatta magát, hogy „hon/ / , “ az idén 
úgy akarja magát hivatni, hogy „honafi/a.)u

-------- Ilyen sem volt még több. Ma került a haj
dúdorogi képviselő jelölt, Farkas István uram ö 
kegyelmének programmja a kezembe, mely a sok 
között egyedül felel meg azon kivánalmaknak, a mi
ket loyalis érzelmű hazafiak a képviselői programmok- 
túl követelnek. Ennek a közepére ugyanis egész vor- 
schrifftsmaeszig oda van ragasztva, mi legszükségesebb 
minden programmon, és theatrum czédulán; —  t. i. az 
1 krajczáros stempli!

--------Deák Ferencz még sem hiába kapta hát a
vadász diplomát az aradi vadásztársulattól; mert ö egyet 

j lő tt Pesten, s hét minisztert lelőtt postával Bécsben. Éhez 
hasonló lövést még nem produkáltak.

—  Furcsa dolgokat hall most az ember a vi
déki kortes életből. (Már megint hallott kend valami 
újat ?) Hallottam bizon. A X. víz-mellékről azt a hírt 
hozta egy mesterember, hogy bizonyos követjelölt X. 

I X . helység választói között bizalmas beszélgetés alkal
mával így nyilatkozott : „Én vagyok a ló, az a másik 
követjelölt meg csak szamár én mellettem, igaz-e biró 
gazda'?!" „Való igazságot tetszett mondani," felelt visz- 
sza a biró furfangosan mosolyogva.

--------(Hát csakugyan ott volt kend a Schwarz
Gyula előadását meghallgatni a városerdői színházban ?) 
Ott ám. (Nos, hát jó l beszélt-e ?) Sok szépet is beszélt, 
az tagadhatatlan, hanem még is azt dicsérem leginkább 
az előadásából, hogy a mi mesterségünket nem szándé
kozik reformálni, legalább azt nem ígérte. (Hát éljene- 
zett-e kend neki ?) Nem tagadom, hogy egy párt én is 
kurjantottam, visszajövet pedig, mikor a forspontját fel
váltották a királyutczában, oly lelkesedésbejöttem, hogy 
szerettem volna kocsisa lenni. (Értem.) Értheted is azt, 
mert az még is csak túlságos lelkesedés, mikor az em
ber annyira ragadtatik, hogy megkivánja a négy lábú 
állatok mesterségét.

—- —  No még olyan fáklyás menetet, serenádás 
tisztelgést sem ettem, mint a széna piaczon csináltak egy 
Hausherrnek. (Hát hogyan volt?) Hát az volt benne a 
furcsa, hogy a fáklyások Poldinak töm jénéztek, a pub
likum meg Károlyt vivátozta. (De furcsa!) Furcsa ám, 
de jó.

--------(Hallotta kend hogyan jártak a Lajos szom
szédék ?) Nem hallottam. (Hát valami egy hétig ott fitye
gett a kapujokon a czédula, hogy egy kosztosnak na
gyon alkalmas hely van náluk kiadandó, tisztességes el
látással. A  szomszéd asszony folyvást ellenzetté, hogy 
minek az, nincs abból semmi haszon, csak alkalmatlan
ságra van az egész kosztos tartás, de Lajos gazda vál
tig vitatta, hogy debizony jó  az, mert a kosztos kész 
pénzt hoz a házhoz, s ö addig le nem veszi a czédulát, 
amíg kosztost nem kap. Egyszer az asszony bekiált a 
konyhából Lajos gazdának, hogy itt a kosztos, csak al
kudjék meg vele. A szomszéd k ijön , hogy behíjja; de 
mennyire léereszkedett az álla, mikor megpillantotta a 
konyhában az érkezett kosztost, egy puskástól, bornyus- 
tól beállított becsületes baka személyében, a ki egy kis 
adófizetésre jött emlékeztetni.)

-------- Visegrádon egy urnák a kocsija elgázolt egy
kis gyermeket. (Valljon mi járatba volt?) Nagyon sür- 
getős járatban volt a z ; azt sürgette, hogy ötét válaszszák 
meg országgyűlési követnek.

-------- „Mit köszönhet Erdélyország a tótok mivelt-
ségének?" Ilyen czímü könyvet bocsátott ki valaki Zág
rábban. Hát megtudnál-e arra a kérdésre felelni ? (No 
én azt gondolom, hogy az erdélyországi asszonyok is 
csak a tót atyafiakkal foglaltatják drótba repedt faze
kaikat.)
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Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 
Jókai Mór.

(Lakása : Ország-ut 18. sz. 2-ik emelet.)

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Festen 186o. 
(Barátok tere 7-ik szám.)
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