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Németh Bérezi. 
— Második kiadás. — 

Eddig- csak hátulról volt az első oldalon leraj
zolva. Azt mondják, kik jól ismerik, hogy nincs arcza 
még lefotografirozva. 

A szeretett választók kedviért mégis oda ült 
a fényképész békés ágyuja elé, kenetes pillantáso
kat vetve a magasságos égre, hova ugyan nem 
kívánkozik, de melyet szeretne megnépesiteni. 

Az ember igazán nem tudja, hogy mért 
N é m e t Bérezi; mért nem Lutheránus Bérezi, 
vagy Pápista Bérezi, vagy Kálomista Bérezi, vagy 

' Tóth Bérezi, vagy Horvát Bérezi, vagy Oláh 
Bérezi, vagy Rácz Bérezi, vagy Pap Bérezi, vagy 
Sidó Bérezi, mert ő minden lehetne, csak Magyar 

I Bérezi nem. 
Született ugyan magyarnak, de csak tévedés

ből, mint mikor a buza közé bürök keveredik. 
Hanem mégis legjobb a N é m e t h Bérezi. 
Erre több rendbeli érdemei vannak abban a 

I múltban, melyre fátyol teríttetett. Szinte csodá-
I latos, hogy ő ép ahoz a párthoz állt, mely e fá

tyolt akarja összetépni, mintha nem is ö volna e 
fátyol alatt egész meztelenségében. Ott még csak 
a mostani nagy szakálla sincs meg, (meit az egy 
loyalitási borotva éle alatt földre hullott), nincs 
meg, hogy a fügefa-levél szolgálatait megtegye 
magyar voltának fogyatkozásai körül. 

De mit törődik ő azzal, ha meztelenül lát-
'. ják is ? 

Párádon 48 előtt nyilvánosan muzsikáltatta 
egyszer magát paradicsomi parádéban, valamint 
Kossuth hírlapjában nyomtatva lehet olvasni. 

De mi ez ahoz a meztelenséghez képest, 
melyben 48 után j á r t ! 

Igazán, megfagy ereimben a vicz, ha végig
nézek Németh Bérezi életén. Hunczut a ki viczet 
tud rá csinálni. Hisz most oly kegyes életet él, hogy 
vezeklő karthausi is megsokalná. Karthausi alatt 
kártyalrázit értvén. Ez legalább argumentum neki 
arra, hogy ö nem semmiházi. Legjobb lesz, adja 
el magát feszületnek valamely tót templomba, de 
olcsón, hogy meg ne bánja, a ki megveszi. Ha 
kocsikerékre kenik hájnak, s én az a kutya volnék, 

I minek ő tart engem : veszszek meg, ha megen-
: nőm. Ha valaki öt garast kínálna Németh Bérezi 

életéért, s Németh Bérezi odaadná életét öt gara
sért : Németh Bérezi mint svindler halna meg. 

A nánaiak kiadtak rajta. Mindig is jobb sze
rette ő a Nánit, mint Nánát. Most Hatvanban 
kisért; de az neki nem „6van", hanem „6sines", 
t. i. választó, a ki eben gyűjtötte volna szavaza
tát, hogy azon is költse el. 

Most a fejét patyolatba takargatja, a dere
kát azonképen török lepedőbe, a falubeli lányokat 
Kairóból hozott rózsavízzel locsolgatja, a papnak 
a parasztét, a parasztnak meg azt igóri, a mi a 
papé, s ha az igérettül el sülne a puska, s teher
be esnék az asszony: akkor nem volna meddőség 
a világon, s a puskapor is kiment volna már a 
divatból Németh Bérezi miatt. 

Hanem a szép szótul még senki disznaja sem 
hizott meg s Németh Bérezi előbb takarhatja pa
tyolatba egész beszélő szerszámát, mint a hatva
niak megbízó levelét. 

Kisütött a holdvilág a te homlokodon Bérezi, 
lement már a te napod és e nap lementével iga
zán szívből dicsérjük az Urat. 

13. J . 

GyöngyösMl. 
A baloldali lapok nagy megelégedéssel registrál-

ják, hogy, midőn Pulszky Ferencz programmját fej
teget é, ugyanakkor a csorda belebődült a beszédébe. 
Az egészben csak azon őszinteséget csodáljuk, mely-
lyel a baloldali lapok ezúttal elösmerik, hogy azon 
bőgő tömeg csakugyan — c s o r d a v o l t . 

Uj példabeszédek.66 

Azt mondja a „Magyar Állam" Toldy Ferenczről, 
hogy katkolikus érzületben még az egyetem pedellusa 
is túltesz az egyetem rectorán. S czikke végén igy 
kiáltott volna föl, ha eszébe jutott volna: 

..Hja, a fa nem esik messze almájától!" 

• * 
A „Reform" azon intésére, hogy az esőkérő bú

csúsok jobban tennének, ha a meddő zsoltáréneklés, 
zászlóhordás és szent gyaloglás helyett kukoriczát kapál
nának, a „Magyar Állam", nyakon áldván a „Reform" 
pénzéhes z s i d a i t, igy kiáltott volna föl, ha eszébe 
jutott volna: ,,Vannak még, hála szent Arbueznek, kik 

nem tánczolják körül az arany Tógj itig-yit !* 
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- A Kisfaludy-Társaság legújabb népdalgyüjteményéből. — 

Nagy-Szalonta nevezetes város 
De méginkább nevezetes mármost 
Benne lakván ifjú Szemes János 
A kinek hej a halottja páros. 

A pistolyát egyikre sütötte, 
A másikat kapával ütötte, 
Még egy volt a megsértett közötte 
Mindenik Erdö-Gyarak szülötte. 

Lányok, lányok hej gyaraki lányok, 
Szalontára de hiába jártok, 
Dalos ajkon kél a szörnyű átok, 
Embervérbe ér le a szoknyátok! 

Édes vérem ne sirj én miattam, 
Hogy idegen határban maradtam, 
Hogy itt nyugszom nyugodalmas álmom, 
Itt kell nekem kisérteni járnom. 

Majd mikor szavazni megy Szalonta 
És a szavát Simonyira adja 
Azon vérest a sírjából kel ki 
Sas András meg Domjái Balázs lelki. 

Nyilatkozat. 
Plakátumökon olvasom, hogy elhatároztatott az, 

miszerint a pesti belvárosban Kossuth Lajos léptet-
tessék föl Deák ellen. 

Minthogy erről nekem nincs köztudomásom, an
nál fogva nem is lehet igaz. 

A dolog abban van, hogy Jókai hirét vévén, 
hogy a belvárosból vannak a kik kimennek választók 
a külvárosba, hát azok visszarettentésére a „Honu-ban 
hirdeti, hogy Deák Ferencz bukófélben van ; plakáto
kon meg azt, hogy Kossuth lép fel Deák ellen. 

Azért hiszem, hogy Jókai tette, mert egyrészt 
tudom, másrészt meg Vidacs ily eszközre nem szorult, 
Csernátoni meg nem folyamodik ilyenhez. 

De abból egy szó sem igaz, mintha t. i. Kossuth 
lépiettetnék föl, mert nem léptettetik föl, igy határoz-
tátott. 

A balközép nem ad a 48-ásóknak pizt, a 48-asok 
nem adnak a balközépnek Kossuthot. Ezzel quitt. 

Ez az igaz! 
Iránytalál Dániel. 

Ali Akin-Khon Jnsznf ben A l u l Azlz P ó n i 
viselt ciolg-ai 

Konstantinápolytól a Lipótvárosig; 

vagyis : 

E z e r m é r t f ö l d t i z e n ö t n y e l v b e n ; 
avagy : 

Physico-linguistikus akintornászat, 

és f. helyen engedm. 

polyg lo t tér ia ternók és amhók né lkül . 

Konstantinápoly. 
Akin pakol. Er packt — sich. Reszkess Byzanczium! 

Trema Bizancio ! (Pedig ő maga trémázik.) Ugy elásitja 
magát, hogy egyik állkapcsa Perában van, másik Midd-
lessexben. Peramiddlessexi ásítás — pyramidale^ Gáhnen ! 
Két monoklit csíptet szemébe es monoklilológot tart. 
„Lenni vagy nem lenni — követté, ez most a kérdés !" 
Da steh' ich wie ein Hamal, — azaz, hogy: Hamlet! Az 
„arany szarvat" is bepakolja; majd föl fogja rakni vá
lasztói fejére. A szultánnak egy hatost küld baksis fejében, 
kinevezi Törökországot Boszporoszországnak ; fölsóhajt, ! 
hogy egy kis szerálji boldogság nem háremlott ő reá is ; 
azután tengerre bocsátkozik. „Tengerre, Akin!" monda j 
hajdan Kossuth Lajos. Szálem alejkum ! Helleszpunktum 
und Streusand drauf! 

A tengeren. 
Szent Goddam, segits! — Leokádia az ióniai szi

getek közé tartozik; hogyan jő tehát Leokádia a fekete 
tengerre ? — Pasziroz előtte háromszor, hatszor, tízszer. 
Sancta Leocadia, miserere ! — Hagia Leokádia, prozeu-
chú hüper hémón, imádkozzál érettünk! — Fekete tenger, 
mare nigrum, mer nőire, black sea : that is suvix to me ! 
Két oldalt két part látszik, de nem fekete tengerpart, 
hanem vörös pakonpart; be jó volna e pakonparton ki
kötni ! Csak kötéllé kellene sodorítani. — Tintát merít a 
fekete tengerből, azzal fogja aláírni a világbékét, ha kép
viselő lesz a Lipótvárosban. — Vihar keletkezik, de nem tud 
semmire sem semmismeréne menni,mert nagyobb szelet tol 
Akin, — Dobsamumot, Monsónt, Tornadót, Ta jkun t . . . 
azaz, hogy: Tájfunt. Megírja programmbeszédét, elolvassa 
s elég őszinte, hogy tengeri betegséget kap tőle. 

Romániában. 
Maidén speech: 
Gloriosulu polgárulu románulu! — Én is tudok 

nyelveteken „ululálni" azaz ordítani, — ululo, ululas, 
ululare — én igen szeretem a románokat, ha irva vannak. 
Tudom, ti is oly kitűnők vagytok mint azok. A románulu 
nationulu mindig birta szivemet; akarom, hogy Dákoro-
mánia virágozzék, de ne változzék Deákoromániává! Ezért 
vagyok én baloldaluk. Én kész vagyok nektek átengedni 



a Dunát; adjatok egy darab radirgummit, mindjárt kive
szem a magyar czimerből. Csak a Tiszát tartom meg ma
gamnak, csak a Tiszában foly magyar viz. Akarjátok 
Transylvaniát is ? Netek, itt van, igyuk meg az áldomását 
egy kupicza transilvóriumban ! Akarjátok a bánságot ? 
Netek, vigyétek ; bánja az ördög, ha pedig a b á n s á g 
b á n j a az ö r d ö g , kit nem a magyar király nevez 

, ki, világos, hogy a bánság nem Magyarországhoz tartozik 
j Ápropos, I am alsó the drusza, der Verdrusz, of your fe-
1 jedelmulu. Én is Carol vagyok, Boz Chribtmas-Carol-ját 

pedig olvastam, oh yes, yes, yes, how do you do ? Io sono 
don Carlos Akinos infantérios de los Spaniolos y Castilla-
nos Estremaduros Caballeros Grandes Especiales Coüglo-
merados Elor fina Upman. Servitorulu! Alászolgulu! 
Krisztigotulu! (Nem hisznek a szép szónak s a Du
nába akarják fulasztani mert zsidó. Csak miután in 
conspecktu popidui megevett egy szál rumuny disznó
kolbászt, győzte meg a derék népet, hogy nem zsidó.) 

Gálacz. 
Fináncz jön a hajóra. A finnek legkorcsahb része a 

fináncz; sajnos, hogy ez is a k i n (angolid: rokon) a ma
gyarral. — Fogok irni egy óriási munkát a finánczok phi-
lologiai politika tekintetéből tekintett physikájáról. Ki
megyek három évre Páriába, hogy e czélból tanulmányokat 
tagyek. Három év múlva kiadom a koloszsális művet . . . 
16 oldalon; ad instar: „La Hongne." — Hogy van-e 
scbwárczolt török dohányom ? What an insolence ! — Jáj, 
jáj, jáj, mit akar a szakülamtól ? Azt gondolja, hogy az 
török dohány ? Csak nem fogok akczizt fizetni a szakál
lamért ! — Oh my dear golden whiskers ! Ah, favoris de 
mon áme ! Sweet brooms of my youthful cheeks ! (Édes 
seprői ifjonti orczáimnak!) Szemtelen! Augenloser! 
Senza-ochi! Deprived of eyes! Sans-yeux! Sine oculis! 
Aneu ophthalmúsz ! Utan fosfor och svafvei! 

Pétervárad. 
Corpo di Bacco ! Wi heiszt Pétervárad ? Én e várost 

N a g y váraddá fogom tenni! Höher Pétervárad ! Éljen a 
bolondal! Evviva ! Hoorah ! (Megírja válogatott müveit.) 

Zimony. 
What a pity ! Majd megmondom Simonyinak, hogy 

legyen ezentúl Zimonyi. Éljen a bolondal! Blondel for 
ever ! 

Bezdán. 
Hah ! quelle misére ! Un Franzenskanal pour une 

métropole comme Bezdán ? Je vais vous procurer un Ca-
nal la Manchette! Un Pas de Calais! Un Pas de Girafe á 
la Renz ! Ou un Pas de deux á la Dobsa! 

Baja. 
Vous aurez le mai de chien ! Kutya b a j a lesz, if 

I be only elected M. P. Mit csinál az Árvátok ? Szopik ? 
Válaszszátok el, hisz elég vén Miska már ! 

Kalocsa. 
Kaloche ! Grrrande cité des caléches et des kalucsni! 

A bas le kalucsni, et vive la caléche ! La caléche pour 
tous! Hintóban fogtok járni — mind. Hasadjon meg a 
Haynald várostok fölött! 

Duna-Földvár. 
Donau-Erdburg! Earthborough upon Danubius! 

Terrebourg sur Danube! Terracina di Danubio! Hah! 
Bah! P a h ! 

Promontor. 
Promontor! Kapstadt! Vorgebirge ! Nase ! Cape-

town ! Capetingek ! Capet Lajos! Guillotine ! 1793! A 
bas les Deako-Girondins par Alphonse de Lamartine ! Mir 
szán linx! Pfirt eng Gód, graupete Wöller ! 

Lipótváros. 
Her zu mir ! Wo sind meine getreuen Akinézer ? ' 

(Előlépnek jg^g, | mann és Akint kéthangulag per 

acclamationem megválazztják.) 

Somogybul. 
— Tény. — 

József. No atyámfia, megint közibétek jöttem én 
szegény hűvetek. 

Somogyi ember. Ejnye tejes uram, miért gyüu mán 
hozzánk mindig abban a bika-ijesztő piros lajbiban ? Tiz év 
óta csak ezt látjuk a tejes úron. Hát abbul a d i u 0 r i-
u m b u 1 nem került ki egy lajbira való? 



B O R S S Z E M J A N K Ó . JÚNIUS 2 . 1 8 7 2 . 

— Természet után. — 

Tanárné. Érzi ugy-é bár, mennyire jó volna, ha 
tudna olvasni ? 

Böske. Sohsem érzek én semmit. 
Tanárné. De kedvesem, ha olvasni nem tud, hogyan 

igazodik el, ha valahová küldik ? P . o. ha én most azt 
mondanám : Böske, menjen az üllői-ut 23-ik számú há
zába, ott a 3-ik emeleten lakik Nyakecz ügyvéd, annak 
vigye e levelet — mitévő lenne, ha olvasni nem tudna ? 

Böske (gondolkozóba esik.) 
Tanárné (elégedetten mosolyog.) 
Liza (föltalálva magát.) Megkérdezném a szénaté

ren a sarki virslistől. 

Tanárné. Melyik országban lakunk ? 
Verona. Pesten. 
Tanárné. Ez csak a főváros. Az ország Magyaror

szág. Hát Pest alatt micsoda viz folyik ? 
Verona. Dunaviz. 
Tanárné. A Duna. Helyes. Aztán melyik partján a 

Dunának van Pest ? 
Verona. A bal partján. 
Tanárné. Hogyan tudja meg ? 
Verona. Fura! Mert ezen az oldalon van a balkezem. 
Tanárné (örömtől ragyogó arczczal.) De ha meg

fordulok, akkor Buda felé esik a balkezem, ugy-é bár? 
Verona. Hát ne tessen megfordulni! 

Három tény és három gondolat. 
1. Kossuth levelet ir Tiszáról; 
2. Tisza levelet ir Kossuthról; 
3. Irányi levelet ir Tiszáról és Kossuthról. 
1. Kossuth gondolja magában : mit akar ez a 

Tisza? Azt hittem, okosabb ember. 
2. Tisza gondolja magában: mit akar ez a Kos

suth ? Ugy látszik csalódtunk benne. 
3. Irányi gondolja magában : egyiket agyonütöm 

a másikkal. Isten ucscse, en vagyok nármunk közt a 
legokosabb. 

„Tréfa." 
Csernátoni az „Ellenőr" szombati számában 

mint ügyes „tréfát" emliti, hogy Kecskeméten a bal
oldal baldala igy szól : 

„A ki Horváth Döme, 
Fusson ki a szőme !* 

Ha a Józsefvárosban ily kortesdal járná, hogy : 
„A ki Csernátoni 
Fel kell akásztoni!" 

senki sem kivánná ezt t r é f é b ó l . Legfölebb a rosz 
rimen botránkoznának meg az emberek. 



— Természet után. — 

Panni (meglátva a glóbust, nagy bámulva.) Ni ni 
ni! Aunya ! (Azalatt a segéd meggyújtja a földnek nap
hoz való viszonyának megvilágitására szükséges gyer
tyát. Panni elneveti magát:) No hiszen váltig forgat
hatják e körül a kis láng körül ezt a nagy tököt; holna
pig sem sül meg az igy. 

* 
Tanárné. Julis, a hol most a pálczám vége van, ott 

van Bereg vármegye. 

Julis (vihog.) 
Tanárné [folytatva.) Ahova meg most mutatok, az 

a te szülővárosod Beregszász. 
Julis (csak vihog.) 
Tanárné. Mit nevetsz, lányom? 
Julis. Aon nevetek, hogy azelőtt födi abrosznak tet

szett mondani ezt a táblát, pedig a Margitka kis asztalát 
se fogná be — most meg á hazámot is meglássa rajta a 
nasságos tanitóné asszony! 

CSODABOGARAK. 

Tekintetes csendbiztos ur! Az 1867 évben állítólagosán 
eltolvajlott tehenem termetes leírását igénylő hozzám intézett 
hivatalos irata, mint a Teins uraságod éles őrszeme alatt Hont 
megyében erőteljesen biztosított személy és vagyon bátorságá
nak fényes hírnöke tisztelet rokonszenv s köszönet jelvényeit 
költé fel a gondviselésszerű hivatal iránt szivem burján; az el
veszett tehénről azonban semmi tudomásom sincsen, ha csak
ugyan tény volna a kérdéses sikkasztás, ez tudtom nélkül tör
ténhetett, miután az akkor még életben volt, de súlyosan bete
geskedett édes anyám gondszárnyaira és arguszi szemeire volt 
az i s t á l ó m t a r t a l m a bizva. Ha e gálád hir nem puszta 
eBzme, hanem testesült valóság, a biztonság színvonalán szer
zett óriási vívmányát hála érzetem díszpéldányaival koszorúzni 
legédesebb kötelmemnek tekintendem. Mig ezen ügycsomót ki
gombolyítani s a kérdést kideríteni sikerűlend, úri érzelmei tár 
czájába zártan vagyok stb. A. J. 

Tekiutetes első alispán ur ! különös méltánylatú uram! 
Minél hangosabban hirdeti a honti közvélemény ama történelmi 
tényt, miszerint tekintetes első alispán úr erény épülete körűi 

bölcsesség és igazság ivboltozatai legmagasabban kimeredeznek, 
annál ösztönszerűbb bizalommal kényszerűi joghatósága teljébez 
alolirt azon alázatos kérvénynyel folyamodni, hogy a kegyes ki
rályi rendelvények által megállapított, de jelenleg a község né
mely lakosai által kétségbe vont minden nemű község adótóli, 
ennélfogva a legelő adótóli felmentést az alólirt lelkésznek és 
tanítónak törvényszerű tekintélyével biztosítani ós kéteskedő la
kosok előtt kihirdetni kegyeskedjék. Miután ezen kedvezmény 
az előszámitott védvekből váltig kiderül sőt ezen kiváltság a 
megszűnt tized által tetemesen kiapadt jövedelem források némi 
kárpótlásául a lelkészekre ő fisége által kegyelmesen kiáraszta-
tott, — az april hó 20-án tarto + t pesti országgyűlés pedig az 
eddigi adó mentességeket fentartván, azon alázatos kérelem ron
csával bátorkodik alolirt hazánk állarnhősét, egyház védpajzsát, 
népbizalma gyupontját, tekintetes első alispán urat ostromolni, 
miszerint eszélye és méltányossága élével a viszályt megszün
tetni, alolirtat ós tanítót az évek tartamán át élvezett előjogá
ban megszilárdítani, B a községadó természetű legelő adótól 
egyszer mindenkorra mentesnek igazság malasztjával edzett aja
kán kijelenteni és az izgatók önkényétől megoltalmazni kegyes
kednék. Szerény és mély tartalmú kérvényem ismétlése mellett 
kevdezésének kegykagylójába zártan vagyok T—én májhó, mély 
alázatú tisztelője stb. A. J* 



Egy Pesten élő görög uri ember a következő sike
rült phylologiai tréfát küldi be nekünk : 

MÉriITE ANJPA2I 

ÁAsL" Érh / í ' 'ÓZ ATIAVEL 

Fordításban : 

„Te legnagyobb az emberek közt, mégis 
én téged megfoglak." 

Ha cirylli betűből volna e mondat, még Mile-
ticsre gondolhatnánk. De ama sor tiszta görög és értelme 
szószerinti (u j görög) olvasásban ezt jelenti : 

MÉGIS TE ANDRÁSI 
A LEGOKOSABB VAGY. 

„F'aluba befelé halad a proczeszjó, 
Közéje vegyülök, czclomra ez lesz jó !" 
És fújja kegyesen: „Seregek nagy U r a ! " 
Látja a népesség s azt mondja: „be fura!" 

Haladnak befelé, zugnak a harangok, 
S Bérezi a piaezon emeli a hangot: 
„Óh atyámfiai kik papot szolgáltok, 
Én vagyok az igaz hívetek, szolgátok 

A papok a kénesőt halomba de rakják ! 
Hej, mert fenék nekül való a bü pap.sák. 
Hálából a szavát, hogy a nép elhiszi: 
A pap a búzádat párbérbe elviszi. 

Dejszen, nem addig a ! Van hive a népnek, 
Kit e szent keselyük megesznek, megtépnek. 
Nem mondok többet most, kímélem a sok szót — 
Megváhlak ha reám adjátok a voksot !" 

S vélvén, hogy megnyeré rendre a sziveket, 
Őszinte keblére vonja a hiveket. 
S bajszát hogy a többi bajszhoz hozzáfeni, 
Igy szól magában : „én vagyok csak a zseni !" 

S hímeknek szorítja jó kérges markait, 
Gyermeknek simitja gömbölyű arczait, 
S mig mondja egyre, hogy: „hunezut a pap, barát —" 
Menyecske némbernek megcsípi a farát. 

És hogy befejezé derék szónoklatát 
A parokjára jó Bérezi osonta át, 
Tudván hogy ott van a jó bor, szivar, liszt, hiis. 
Benyit és igy köszön: „laudetur a Krisztus!"' 

S hajlongva járulván a papnak eléje : 
Czuppanó csókot nyom szép puha kezére 
S a jó szent atyusnak ajánlva személyét — 
Fölkelti már régen szunnyadó szemérmét. 
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Bécs, ce jeudi. 
Krricsi dear, 
Quel vacarme! Micsoda bö-

gés, mily áppárratus, wie la-
cherbar! 

Akiscoeur-dame-mál, Loui-
sonnal á Wallfischgássébán tárr-
tottunk salont, vágy, tekintve 
á termecskéket és Louison 
schnepf-voltát, s a l o n k á k a t , 
á hol á petit-jeu d'or á grrande 
jeunesse dorréet hivogáttá : mi
dőn á l'improviste áz errényes 
donnerwetter csák beleüt az 
egész combinátióbá! 

Hát grründolássál koppász-
táni csupán a szegényeket sza

bad ? A kárrtya tán nem oly jó eszköz ? Trop bete ! 
Á gázdág urríiákrrá nem szabad vadászni ? Ott min
dig schonzeit legyen ?! 

Bah! Villy ebből is ki fog mászni! Miért volná 
mágyárr mágnás ? Lám, ce cher Pista grróf mennyi 
idő óta huzzá orránál fogva á pesti kupáktánácsot! 

Ferrdinánd császár mondta : regieren war schon 
leicht — aber unterschreiben! — Elitélni könnyű — 
de bezárrni! Zu duram! 

S mily chance ! A kis zsidót áz arristokrrátikus 
nevekkel egy lélegzetre emlegetik. Oly szerrencsés volt, 
hogy mindig vesztett. Csák ugy kékülhet meg pirros 
vérre, há mentől többet hüledezik. 

A kis Brat Jano is köstlich volt. Der kleine 
Kerl veszettül vesztett. Louison szorritottá s minden 
szorritásrrá á kis ducatensch . . . . érből csák ugy po
tyogták á vén rumuny árrányái. Tas de moricaud ! 
Különben Louison állítása szerrint á kis oláh csakugyan 
— wallach ! Auf Tattersall, ez sikerrült! 

D' Ecqueville is hiába lett volná croupier Hom-
burrgbán, hogy egy nyavalyás bécsi landesgerricht 
kihozza sodrrából?! Nom de tréfle et de pique ! Ne
künk nincs bürgerliches Gesetzbuch ! Csináljanak egy 
code pénal aristocratique-ot, há rrájtunk ákárrnák ki
fogni. Pas vrai ? 

Némelykorr engem is foglalkoztat á háza sorrsá. 
Igy jutott eszembe á Marrgitsziget. Krricsi dear, 

milyen Baden-Badent lehetne ott csinálni ! A komisz 
ferbli és á commun makaó montirrozvá, árrányozvá, 
mint rouge et noir és mint roulette emelkednék ki á 
piszokból! Verstehst ? 

S mily igazgató csapatot állítanék odá ! A rrácz 
Púpovics, áz úsztató Cal d'or, á Spágátinszky, a Hun-
czuteleszku, á Herr von Seelentranker. mint bank
adók, Béla, Niki mint croupierk, Florine mint dame 
agacante s én mint chef de brigands ákárrom 
mondani chef de^ brigádé ! Nom de Marguerite . . . es 
ware zu schon! Á lavoir. Your 

O N O C L E S , 

Humor az utczában. 

A terézvárosi nagy-mező- és külső szerecsen-uteza 
sarkán látható ezen kávéház, melynek sarkán ott díszlik 
Deák Ferencz, mig az ablakán Jókai lobog be. 

KÜLFÖLD. 
ÍViesbaden. I II . Napóleon elfogadására, ki üdülés 

végett incognitóban, mint gróf Lulupére érkezik ide, nagy 
óvácziókra készülnek. Többi közt a számára föntartott nya
raló előtt diadalkapu állíttatik föl, melyet ket szobor, 
L o t h a r i n g i a és E l z á s z tart vállain. A fölirat 
pedig ez: 

„A német egység alapítójának." 

Californiában idomított rókákkal őriztetik a nyá
jakat. (Mindesetre érdekes. De azért mi a községi is
kolákra vonatkozó törvényt még sem tartjuk fölösleges 
dolognak.) 
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D i l e m m a . 
Hogyan igazodjék él már most az ó-budai ember, 

ha a pápista és a s á p i s t a kapaszkodnak 
a mandátum után ? 

Szt. Endre i Albert. 

VIDÉKI TROMBITA. 

Jk* székely-csizmadia harcz. 
1872. május 12-én 

M a r o s - V á s á r h e l y t . 
Három énekben. 

Előljáró zb'ngelem. 
Dicső székely nemzet, haj én hős nemzetem ! 
Ha későn, ha vénen: halld egyszer énekem ! 
Csatáid hírével telve van a vi lág; 
Harczon neked termett a legtöbb hirvirág. 
Ám méltó ellened még sem akadt eddig, 
Hős véred, hogy vinnéd a sikra egy cseppig. 
Ezredéves harczból ma fakadt a babér, 
Mit követelt méltán bajnoki szittyavér. 
Engem Múzsa most rug először oldalba, 
Kebelem pufogass és olvadj oly dalba, 
Hogy zengjem a harczot, mit a székely viva, 
Mit megérzett -- hiszem — sirjában Attila. 

Első ének. 
Irtanak ezerét, nyolczszáz hetvenkettőt, 
Hogy a székely város lát sok hetvenkedőt. 
Mióta szétverte Gedeon a bátor, 
Nem volt e városban oly hős kurucz tábor. 
Eljött báró, nemes, tudós, diák és pap — 
Magyar sorsa felett dönt e végzetes nap! 
S ím ! az idők jelét — Hadúr igy akarta — 
Megérté a timár, csizmazia, varga. 
E faj hős hazafi és „bal" minden áron, 
Kezeskedik arról a pap Kovács Áron. 
S kuruczok vezére szól hatalmas szóval: 
„Halld meg im szózatom honmentő baloldal! 
Figyelj hős nép : varga, csizmadia, timár, 
Hazánk hajója hajh! veszélyben van immár! 
Delegáczjó, közösügy, meg a kovóta, 
Monopoljum, trafik, zöld hasú banknóta 
Ultramontán pártnak rettenetes volta . . . 
Mind ezt a jobb oldal hajónkba pakolta!" 
„Vesszen érte!" kiált varga, csizmadia, 
„A jobb, még ha székely, sem kell senki fia. 
Jogfosztogató mind s hunczfut, mint a nímet !* 
Áron pap mond reá kacskaringós rímet. 
S aztán lőn áldomás : paczal, tokány, burka, 
Öt fontos gombóczok, nagy varga-galuska : 
Két kezére fogta ugy harapta a pap,' 
Markába a többi egy-egy gombóczot kap, 
S már indul a pohár, egyet kiki ragad : 
De j a j ! gombócz, hurka — mind a torkán akad. 

Második ének. 
Székely atyafinak gyúlt harag keblében, 
Hogy ős városában nagy a bőség lében, 
Hogy zsiros potyábul mind két pofára fal, 
S hogy ő, a jobb oldal, hitványabb, mint a bal. 
Kivált annál, amely bocskornak bőrt vakar, 
És bütykös lábfejet kordoványnyal takar. 
Gubicsot szed s a mit mondani is szégyen . . . 
Csizmával vásárba szamár-háton mégyen. 

Szólott Berzenczey székelyek vezére: 
„Pezsdüljön fel újból minden székely vére ! 
Ki volna hazafi, hogyha nem a székely? 
Honnak hol áldozott esizmadia vérrel ? 
Varga, timár harczát Klió hol jegyezó, 
E szurtos fajra a plajbászt hol hegyezi ? 
Egykor, lám ruienk volt tyúk, malacz és sódar, 
Pedig akkor is mi voltnnk a jobb oldal. 
Előre ! mint akkor, most is nyilt a pálya, 
Nem ürült még mind ki a baloUal tálja. 
Ne egyék meg mindent csizmadia, varga, 
Soh'se maradt éhen székely, ha akarta !" 

Harmadik ének. 
És most harcz istene, keblemet is járd át, 
Méltón hogy irjam le hős nemzetem harczát! . . . 

A csizmadia czéh volt az avángárda, 
Székelyek rohamát ez a hős faj várta. 
Baloldal vezére a fenn nevezett pap, 
Mint bőszült vihar az ellennel összecsap. 
És most halljad hazám, fegyverek csörgését, 
Bicskia pengését, kaptafa dörgését. 
Kövek repülését, dorong suhogását, 
Csizmadiák jajját, székely ordítását. . . 

Megszaladt már a czéh, bomlik a baloldal, 
Hiába biztatja a pap telt kulacscsal, 
De im repül, suhog éktelen kaptafa, 
S két első székelynek négy fogát kicsapta. 

„Haj pajtások mivel együnk immár tyúkot? 
Fusson ki merre tud, nekünk már kijutott. 
S Berzenczey elől a többi utána — 
Por emelkedett a hős székelyek nyomába'. 

* * * 

S a mit én nem hittem, soha se reméltem, 
Azt a ritka napot ez évben megértem : 
Hogy a kitől muszka és német rettegett, 
Csizmadia előtt oldott az kereket! 

Vén székely poéta. 

Tulajdonos és felelős szerkesztő: CSICSERI BORS. 

(kótsas-utcza 24. sz.) 




