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ELŐFIZETÉSI ÁR:
E g ész  é v r e ...............  2 í r t  — k r
F é l  é v r e ......................  1 „ —  „
N egyed  é v re  . . . .  —  „ 50 „ 
E g y es  szám  á r a  . . — „ 10 „

M U L A T T A T Ó  M I N D E N T  F E L Ö L E L Ő  L ' A F  
A FÜLLENTÉSEK VILÁGÁBÓL.

Ifcv'Ceg'j elein, minden Ixó és 15-én.
K ia d ja  és fe le lő s s z e rk e s z tő :

I K L Ó D Y  G Y Ő Z Ő .

K I A D Ó H I V A T A L ,  

h o v a  a  lap  sz e llem i ré sze  é s  az 

e lő fize tés i ö sszeg  k ü ld e n d ő  : 

E G E R , s z e rv i ta -u tc a  3 9 3 - ik  szám .

Előfizetési felhívás
A  F Ü G G E T L E N

„FÜLLENTŐ ”
című élclapunkra.

A corruptió következménye, hogy lapunk 
ezentúl függetlenül fogja ostorozni az elhara
pódzott társadalmi bűnfajokat, u. m. uzsorát, 
nyegleséget, kópmutatást, csalást, ravaszságot, 
mamelukságot, balekságot, alattomos fondorko- 
dást, a felfuvalkodottságot és az útonálló bérenc 
csordahadat.

Ez határozott programmunk.
Továbbá, — miután több hitvány és 

alattomoskodó haszonleső ember, hátunk mel
lett azon otrombasággal véli elnyerhetni a potya 
kortyot, — hogy mi célul tűztük volna ki az 
egyes családok titkaiba és behatolni őket pel
lengére állítandó; — kijelentjük tehát, hogy 
ez merő rágalom és alávaló bujtogatás.

Biztosítjuk tehát a családokat, hogy tőlünk 
bátran alhatnak.

Kijelentjük és tudatjuk t. előfizetőinkkel, 
hogy e lapok szerkesztője, Budapestre teszi át 
lakását, a ki megmutatja, hogy őt semmi hit
vány fenyegetés vissza riasztani nem fogja s 
ezután nem lesz könyörgő deputátió ellenében, 
s azon lesz, hogy lapunk országos lappá emel
kedjék s a corruptiót általánosságban ostorozni 
fogja.

Tisztelt corrumpátor eompánia, ki tehát 
a placcra! Sorba megyünk! — Menjetek tehát 
rimánkodni valahová ellenünk!

Az előfizetés lapunk homlokzatán olvas
ható !

. Teljes számú példányokkal még szolgál
hatunk.

A, viszont látásig.
Egerben, 1882. mártius 1-én.

<£ szerkesztő ség és kiadóhivatal

TXtólxetrig'oIr.
Ne hidjéh ám némely urah  
Hogy hallgat a „krónika^!
Sőt inhább mert szabad lettem, —
Ez rájoh a nagy hiba.

Lerántottam én az álcát,
— De bár szivén a hezed, —
Hogy valóban igazam volt,
Azt azonnal elhiszed.

Avagy szólj hát! . . .  Mikoron még 
E  lapot nem olvasád,
Történt oly sok, a mire csak 
Tátottád szemed és szád.

De mert ime már két éve 
Hogy szerkesztem e lapot, —
Füled a „füllentésekből^
Sok i gaza t u hallhatott.

És mert pirult azon „úru ki 
A  var alatt hallgatott:
A  „tanácsosu úr fülébe 
Hy kérelmet hallatott:

„Én a ci tromok honában  
Éltem át sok jó napot,
S  narancs-erdő hús árnyában 
Nem olvastam e lapot.

Magnifice! . .  . A  „FüllentÖtu 
Értem én mely rám teve, —
S  kérelmemmel itt nyúlok most 
Mint „S a h a rá n “ a „teveu —

S  „oázu-ra lel boszú-szomjam,
— Mely méltánylást érdeméi; — 
Nagyságodnak módjában van,
— A szerkesztőt  csapja el!u

Dr* Füllentő.

^  ZF*u.d.li és a, Ixét ZFIncsli.
— Kutya tragikomédia. —

El őj á ték .
A Pudli valamiért megneheztelvén a 

Fütykösre, boszút, rettentő boszút forralt sző
rös agyában s a hét pincslit gyűlésre hívta.

— Barátaim, azért hívtalak össze, — hogy 
boszút álljunk a Fütykösön, a ki engem lerán
tott, — mert én vagyok az szőröstül bőröstül 
és senki más. Esküszöm a poroszlói őseimre, 
hogy ezt szárazon viselni nem fogom; — 
mit mondana a többször kitagadott apám, a 
kinek jóságával oly sokszor vissza éltem, a ki 
két kezével keresett napszámát velem megfe
lező, ha most meghallja, hogy Pudlija kurta 
kosztra járt. Mit mond majd az a társam, a 
ki egy alkalommal nemesen, a múzsák temp
loma folyosóján megnyaklevesezett ? és ón hoz
zám méltóan tőle elégtételt sem kértem ? Pincs- 
lik, ezt ón nem tűrhetvén, határozzatok!

(Mindnyájan) Duellum, duellum !
Pudli. Látom, hogy nemes rovarok, aka

rom mondani lovagok vagytok. Tehát ezennel 
Pincsli Nro 1. és Nro 2. küldöm ki segéde
mül a Fütyköshöz. Hijjátok ki! Tudom meg
ijed, de pisztolyra nem megyek ki, mert a 
durranástól félek. Ugy-e ti is féltek!

Mindnyájan. Ügy van, nem kell pisztoly 
durranás, csak karmolázni fogunk.

l-sö jelenet: A Fütykösnél.
Pincsli Nro 1. Yan szerencsém magamat 

és bajtársamat Nro 2. bemutatni. Mi secun- 
dánsai vagyunk Pudli barátunknak.

Fütykös. Örvendek rajta. Mivel szolgál
hatok ?

Pincsli Nro 1. Miután ön Pudli barátun
kat megsértő, elégtételt kérünk.

Fütykös. Sajnálom, de én a Pudlit nem 
ösmerem, s igy elégtételt nem adhatok.

Nro 1. De igen ő az és senki más, mert 
ő mondta.

Fütykös. De ha ón azt mondom, hogy 
nekem semmi közöm hozzá. Ellehet menni!

2-ik jelenet: A nagy-utcán.
A két pincsli a nagy utcára érvén, elre

ferálja a többinek mit végeztek, vagy is, hogy 
semmit sem végeztek

Mindnyájan. Ez nagy szegyen mindnyá
junkra. Boszút, kutya bosszút!

Pincsli Nro 4. Tisztelt rokonok! Nekem 
eszmém támadt.

Mindnyájan. Halljuk, halljuk !
Nro 4. Gazdámtól hallottam, hogy az 

ősök korbácscsal is szoktak verekedni az ut
cán. A mi Privat-Dienerünknek van egy ruha
poroló korbácskája, azt elhozom és oda adjuk 
a hatalmas Pudli vezérünknek, hogy azzal a 
Fütyköst valamely utca sarkon meglesvén, orvul 
támadja meg s üssön rá ha lehet. Ha pedig 
nem lehet, azért mégis elhíreszteljük, hogy 
végig vertük.

Mindnyájan. Helyes ! elfogadjuk !
D alolnak: „Szaladjuk b a  az utcát,

S ha valaki ránk bámul:
Ordítsuk, hogy a F ütyköst 
Vertük irgalmatlanul."

3-ik jelenet: A kacsaparton.
(Mindnyájan az utca sarkon leskelődve az 

egyik poszton áll jön-e már a Fütykös.)
Poszton álló: Itt jön, itt jön!
Mindnyájan: Itt jön. Figyeljünk tehát 

s ha ide ér megrohanjuk. Heten nem félhe
tünk tőle. Pudli légy erős és mutasd meg, hogy 
méltó vagy a Pudli névre. (A Fütykös köze
ledik, de az utca másik sarkára csap át, erre 
a Pudli és hót Pincsli utánna rohan, mire a 
Fütykös megáll és kérdi:) Mit akartok ?

(De azok nem szólhatnak, mert az emberi 
nyelvet nem értik, és szintén megállnak.)

A Pudli megállván a Fütykös előtt s két 
első lábával a poroló korbácskát megfogván, 
bátortalanúl ennek kezére legyint; azonban a 
Fütykös sem volt rest s Fütykösével a Pudli 
fejére olyat ütött, hogy füléhez kapott. Szeren
cséje, hogy gazdája kemény fejtakaróval látta 
el. A hót pincsli erre vérszemet kapván a Füty
kösnek akart rohanni azonban a Fütykös eltűnt.

Újra elhangzik a dal:
Szaladjuk b 3 az utcát 
S ha valaki ránk bámul :
Ordítsuk, hogy a Fütyköst 
Vertük irgalmatlanul."

„Nem  úri tempó__“
Közli: Don Mirmio de Buliogő.

1. Nem úri tempó — „éjfél után hajnal 
e l ő t t o d a  oly állapotban térni, hol „rózsafa 
nyílik a házak előtt,“ a milyenben hajdanában 
boldog emlékezetű Noé találtatott; (s-ekkor tár
gyat és személyt „részegen“ látni.)

2. Nem úri tempó — ily alkalmakkor akár 
teljes Marsch-Adjustirungban (hátrányára a ké
nyelemnek), akár egész ádámi costuinben dőlni 
Morpheus gondűző karjaiba.

3. Nem úri tempó — sürgetőleg követelni 
a lábbeli tiszta voltát akkor, midőn az velünk 
együtt tért vala nyugalomra, — nagy előnyére 
az ágyneműek épségének, melyért is a házi úr



részéről nem késendik az elismerés és hálakö
szönet — a nagyfokú tisztaságérzetnek miatta.

4. Nem úri tempó — megdöbbenni azon, 
hogy a lakbér minden hónapban fizetendő a 
szobaurak (?) részéről.

5. Nem úri tempó — vendégünket az él
vezett jókért, kétes izű boros vízzel traktálni, és 
megelőzőleg (horrendum dictu!) azt vörös bor
nak és nektárnak nevezni.

6. Nem úri tempó — a Krausz úr boltjá
ban csak azért nególyezni mély antipathiát a 
fiuidum spirituosumok iránt, mivel azokkal meg 
nem kináltatunk.

7. Nem úri tempó — az említett úr bolt
jában szalonnával jóllakván — vad malaj mód
jára emberhúsra éhezni, és ebbeli mohó vágyun
kat egy kereskedő tanonc mutatóujján kielégí
teni, abból nyíri bicskával egy darabot lemetsz
vén — mi által súlyos testi sértés vétségébe is 
eshetünk.

8. Nem úri tempó — Vendéglőben ebéd
nél mohón lesni a többi pagagierok előtt pá
rolgó ételt, azt megkóstolni, minden engedelem 
nélkül abba kenyeret mártogatni, esetleg a ma
radékot fölfalván, — constrictor boa módjára 
jó magunkkal telhetetlen lenni.

9. Nem úri tempó — socialdemocratico- 
nihilisticoantisemiticooppositionalis mi voltunkat 
futásra kényszeritő krimaszok és leírhatatlan iz- 
gás-inozgás közt, spékelve huszáráldásoktól, köz
tudomásra hozni és e közben magas állású egyé
nekről nem a legkíméletesebb módon emlékezni 
meg.

10. Nem úri tempó — némely „kerülő* 
gyalulatlanságát, legyünk Eger völgyén vagy 
„bérein,* hevesen megtámadni és e közben ön
magunkról megfeledkezni, hogy volna még raj
tunk is tömérdek „faragni való.*

11. Nem úri tempó — általában kollegá
inkat — jobbrészt, ki absentius — kicsinyíteni 
és saját hasunkat a „gratisból* nagyobbitani.

12. Nem úri tempó — Hierlebich majszt- 
ram beleegyezése nélkül a köntös uraknál a 
számlát tetszésünk szerint felsrófolni és ez által 
a kontós urak neheztelését a majsztramra ki
hívni; mert mit szól ehhez a „céh*?

13. Nem úri tempó — az e. ö. t. o. egy
letbe csak azért beállani, hogy „menetgyakor
latoknál* szokásos belső felüdüléseknek része
sévé legyünk; mig egyébb alkalmakkor (mely
nél ugyan kötelességszerűleg meg kellene jelen
nünk) „fundus instructusok* körüli teendőinkkel 
mentegetvén magunkat, a komolyabb munkánál 
nem segédkezünk.

14 Nem úri tempó — ugyanezen egylet
nél divó „inexpressibile*-t nyáron (minden Un- 
terlag nélkül) felül, télen alul hordani

T Á R C A .
EgT3T fa-1-u.si történet.

Piros Eszti. (Rajz).
(V ége.)

Az öreg János az tudná talán, hanem 
ember kellene ki hozzá merjen szólni, mikor 
ily merev komolysággal néz maga elé.

— János bátyám! — merészel ennyit egy 
bojtárfiú; hanem aztán pusztulj is a tűztől, a 
mint tekintete találkozik az öregével. El is men
jen ám úgy az Öreg elől, hogy három napig 
akár szeme elé se kerüljön!. .

Az öreg János feláll a tűztől, elmegy szót- 
lanúl megkeresi fiát, s szemeiben a fájdalom 
könnyei csillannak meg a mint látja, hogy az 
a fiú, még most is arra tanítja lovát, hogy e 
kérdésekre: „Szeretsz-e Eszti?* „Nem fogsz-e 
elfeledni Eszti?* „Örökre csak az enyém akarsz-e 
lenni ?* fejhajlongásokkal, igen-nel válaszoljon.

— „Hej Danyi fiam, ne erre tanítsd már 
a te lovadat, hanem arra, hogy megcsal tége
det Piros Eszti* hogy csak játszik a sziveddol 
mint macska szokott játszani az egérrel!!

A fiú nagyot néz az apára. . .
— Ne is menj már te többet a Pirosék 

háza felé, menyasszony kerül már ki abból a 
házból; de nem Bokrosókhoz, hanem a gazdag 
biró házához.

A fiú mintha csak nem is hallotta volna 
az apa szavát, csak ölelgette lova nyakát; csak 
kérdezgette : „Szeretsz-e Eszti, nem fogsz-e el
feledni, csalogatni, örökre csak az enyém akarsz-e 
maradni, nem fogsz-e többet Biró Pistára mo
solyogni, a Biró Pista keblere dőlni Eszti ?

A ló pedig integetett fejével. ..
Az öreg János elfordult, szemeiből kitö

rölte a könnyeket, feje előre hanyatlott, és sírva

15. Nem úri tempó — különféle kávéhá
zakban és „egyébb helyeken* mit sem költvén 
elszunnyadva, magunkat a kapupénz fizetés ter
hétől absolválni.

16. Nem úri tempó — minden jogcímet felre 
dobva, oda hagyott lakásunk szoba és kapu kul
csait elvinni és visszatartani; s ez alatt a puc- 
majszteri szolgálatokért esedékessé vált összeg 
kifizetéséről mit sem tudni akarni; mi végett 
correspodentia állván be, a házi gazdát ilynemű 
követeléséért merészen mint „nem úri tempójút* 
felemlíteni.

17. Nem úri tempó — a szívességből föl
ajánlott lakást széltóben-hosszában, mint pén
zért ki vettet hirdetni, midőn házbért a szobáért 
ki sem követelt.

18. Nem úri tempó — (tán csak nem a 
német utczában) vis-a-vis a „kis pipának44 a 
mirmiot* falhasogató hangon bömbölni, mi 
közben szemeink örömtől sugárzottan tekintnek 
a szaporodó összegre, melyért „itallat* adatván, 
torkunk bőséges vacsolása elmaradhatlan.

19. Nem úri tempó — az említett helyen 
„Warumsagter* éltes korú urat folyton mace- 
rálni és e közben reánk nézve sajnos leleple
zéseknek vetni meg a fundamentumát, mi által 
bizonyos okmány (diploma), birása is kétségbe 
vonatik, melyre „Warumsagter* úrnak szüksége 
nincs, lóvén ő a nélkül is tiszteletreméltóbb úr, 
iktattatván már ő rég a kiérdemült polgárok 
lajstromába.

20. Nem úri tempó — bármely kapado
hányt ambrosia illatúnak csak azért magasztalni, 
hogy annak dicsérettől elhódított tulajdonosa 
egy pár pipára valót engedményezzen.

21. Nem úri tempó — az asphalton a fe
jünkből kiesett és elgurúlt polgári szivarcsutkát 
a Lyceum mellett szitkozódtok közt keresni és 
venni föl.

22. Nem úri tempó — egyházi férfiak 
létezését egyáltaljában szükségtelennek, sőt ká- 
rosmivoltúnak állítani; de a kínálkozó alkalom
mal köpenyeget fordítva, hűen néhai dögrebőgő 
tisztünkhöz, magunkat „ad maiorem Dei gló
riám* (?) ebéd és vacsoráért kántornak aján
lani.*

23. Nem úri tempó — köztiszteletben 
álló hölgyekről karácsonykor a nagytemplom
ban vagy másütt és egyébbkor is, őket illető 
s nem egészen magasztaló, fenbecsű (?) véle
ményünket fennhangon nyilvánítani.

24. Nem úri tempó — a „erimen lesae 
majestatis* régi elbírálásának módjáról tudo-

* M i r  m i o egy nem e a  k á r ty a já té k n a k ,  m ely  
a fe n á lló  sz a b á ly o k  é rte lm é b en  a  c a ssa  n a g y sá g á h o z  
m é r te n ,  e g y a rá n t  a  győz tes m in ta v e s z te s fé lre  k ise b b  
n a g y o b b  iv á s sa l  vég ző d ik .

mondogatta magában nem ér már ennek semmi; 
ballagott vissza a pásztortűzhöz.

A fiú pedig felpattant lovára, és elvágta
tott a kert felé !

A hivó, csalogató nóta csábitó hangja ismét 
lehallatszott. Az illatos esti szellő fuvallata paj- 
zánúl játszadozott a kalap mellé tűzött rozma
ring szállal, s a bő ingujjal. — A feljövő hold 
ezüst, rezgő fénye megtört a lajbi fényes gomb
jain.

Danyi leszáll lováról, megköti fékénél a 
karóhoz, és rákezd ő is válaszúi egy nótára:

„A  k a la p o m  b o k ré tá ja  ro z m a r in g  ;
Szellő  fú jja , m e ;-m e g re z z e n , m eg-m eg ing
Ily  ingó  a  lá n y n a k  is  a  szere lm e .
M ajd  e g y ik é , m ajd  m á s ik é  a  sz ive."

— Ott van a leánynál! Eszti oda vonja 
magához, puha gömbölyű karjaival átöleli Danyi 
nyakát, fejét ráhajtja keblére, onnan néz annak 
tűzben égő szemeibe, és rá mosolyog oly csá
bítóan oly szerelmesen, hogy az elfeled mindent, 
nem tudva csak azt, hogy Eszti mosolyog rá, 
nem érezve mást mint a gyönyörűséget, — a 
szerelem gyönyörűségét.

— Ugyan Danyim édesem, nem tudod ki 
gyújtotta fel a Biróék búza kazlát?

— A Biróék búza kazlát? — Már megint 
Biróékról beszélsz. Eszti! Eszti! megver az isten, 
ha te megint csak csalogatsz, ha te mindig 
csak Biróékra gondolsz.

A lány reá néz, reá mosolyog a legényre, 
puha kezével elkezdi cirógatni annak forró ar
cát, homlokát; azután hirtelen mintegy villám 
ütéstől találva odább ugrik a legénytől, fejét 
odahajtja kínosan a hideg falhoz, és elkezd 
zokogni oly kínosan, mintha csak a szive akart 
volna megszakadni, oly keservesen, hogy tán 
még annak az élettelen, hideg falnak is fájt az 
a fuldokló sirás?...

mással nem bírni és a jelenlegit — eshetőle- 
ges veszélyünkre — figyelmen kivűl hagyni.

25. Nem úri tempó — volna az elmon
dottakat kinek nem inge magára venni, és ered
ménnyel nem kecsegtető cáfolatra meg gon
dolni is, és végűi — „nem úri tempó* potya 
fráternek* lenni és szüntelen „itallat irányá
ban csaholni!*

Ezek csak „nem úri tempók*, melyek 
eddig ugyan tényleg el nem követtettek; (?) 
de tartván a közlő attól, hogy jövőben valaki 
ily irányban a „jó tónus* ellen botlást követ
hetne el, ergo részéről az illetőknek az elmon
dottakat csakis, mint a tiszta baráti szeretetből 
kifolyó, jó indulatú figyelmeztetést ajánlja.

IELjIE3"ts7"IE]IE-jIE] 
a tek in te te s U jságíu n d áló  úrh.ol!

A sükeretlenséggel béfejellődött vadászka
land után Eger felé fordítottuk a rudat. Haza- 
érvést, — minekutánna szörnyesztő módon 
kiröhögtük magunkat a vad nélkül való vadá
szatosság felett, — da kápó nekiestünk a min
den kurázsit magába szoríjtó cilinderüknek 
(megint mögjegyzem tisztességgvel, hogy köve
tem ’ássan tisztesség’ ne legyen mondva nem 
afféle töktartó lajstúrt értők!) és békovártéjoz- 
ván hazafijas kebleinkbe ennehán pár puhár 
bicskacsukó „tóthegyit*, restöllvén a dolog ini- 
voltosságának a hogyléttyit, befogattunk az bor
telki koleszba; ezúttal ügyessen mögnézvén 
vallyon nem-e megest a Mérges Bendegúz

Bokros Danyi sohasem tudja mi bántja azt 
a lányt, miért sir az oly kínosan. Csak nézi 
egy darab ideig; azután oda megy hozzá, egyik 
kezével megfogja, a másikkal átöleli derekát, s 
úgy kérdi tőle :

— Mi bajod Eszti! ..  ki bántott ? ..
A leány nem felel, csak sir, csak zokog.
— Hát nem mondod meg, ki bántott 

Eszti ?
— Te . . .  te . . .  — fuldokolja a leány — 

te ,... mert nem hiszel nekem, mert mindig 
kinzod szivemet féltékenységeddel.

— Mert valóban feltlek Eszti. Feltlek, hi
szen fényes fekete hajad, csillag tüzű szemed, 
édes szavad, csábitó tekinteted, bolonditó mosoly
gásod elcsábítanák még az ördögöt is; — hejh! 
pedig te igen sokat szoktál mosolyogni!

Ezt mondja Bokros Danyi s nem várva a 
leány válaszát, keblére vonja, és lecsókolja an
nak könnyeit.

A leány még zokog, meg fuldokol egy 
ideig a legény keblén, azután ismét dalol ismét 
kacag.. .

A bokor megrezzen. Az öreg Bokros öklei 
összeszorulnak, szemei boszus villámokat lövell
nek, s fogai között mormogja: — ördög vagy 
Eszti. De megkeserülöd még ezt a napot, — 
avval megfordul, s ezeket mondva ballag tovább: 
— Hej Danyi,. . .  Danyi,. .. fiam . .. fiam . . . 
elvesztél m ár. . .  nem használ már neked semmi 
aztán ráül lovára és még hallgat egy ideig. 
Danyi pedig dalolja.

„D e te  lá n y k á m , szivem  éd es rem én y e ,
U gy-e  te  nem  m oso lyogsz  m ás l e g é n y r e ;
M osolyg j c s a k  rá m  é ltem  őrző  a n g y a la
H a d d  ra g y o g jo n  b o l d o g s á g o m  n a p p a la .*

A „Sárga* megugrik, s rohan mint a szél
vész, érzi az öreg szorítását.



urunkbátyánk egri ganalyhordó egvipássán 
expediáltatunk-e hazánkba?!

Kurta vót a búesúzás, mint a vócsí kán
tor 25 garasos búcsúztató nótája, — hosszú 
az út (de csöppet se széles) Bortelekre.

Minden nevezetössebb cselekmény nélkül 
hazatermettünk, kivéve azt az esetöt, hogy az 
Emiliánus hangfogó szuszpenzórjumját eeve- 
szejtötte valahun az úton, mög hogy a Pepi 
bátsi kimondhatatlannya eeszakatt.

Itthol a Csonka agaram sillyedelmes csa- 
holással fogadott. Azt gondúta a jámbor, hogy 
rókát hozunk a kocsin; ajjig bírtam lebeszélni 
a finum szaglálású dögit, hogy nem lőttünk 
semmit!

Mindenkit a Farsangi nyavajgásokba me
rülve tanátam idehaza. Még a Misa pukkan- 
csom is talpatlan csizmájával cserélte fel a 
bocskorát; abba járván a Lesi, hosszú zsidó 
kocsma hotellya előtti téren lévő placcon a far
sangi valcer csárdást a Petuska tehenészöm 
mézgályos (csipás nagyon illetlen!) szemű 
Erzsók jányával.

A Lizi, gangos szakátsném elémbe atta a 
házam környókin ejtetteket, mejjek elpállyádzó- 
dásunk ólta lefolytak.

Mindönfóle számadássával tökéiletesen mög 
vótam elégödve, kivévén azon jelentóssit, hogy 
amejszerint őtet, t. i. a Lízit sokszor karazé- 
rozta eltávozmányom ólta azon szempontbúi, 
hogy menne el hozzája az ágyát mögvetni 
esténkint amég én oda leszök — a kis segéj 
kurjancs! . . . .  De a Lízi mint nemöss honle
ány szűzies érzelmenyeiben sértésnek erezvén 
magamagát az alkura rája nem állott.

— „ügy ám nemzetöss úr — fojtatta 
Lízi — nem is lesz ön kegyed magának ojjan 
hűségöss szalmazs . . . .  akarom mondani cse
lédgye, mint én vagyok!“

— 0 te tisztaságosságnak szűziess lábas 
serpenyűje — mondok neki elérzékenyödve — 
nem is fog elfelejtetődni én tűllem a te hivsé- 
ges ragasztosságod, kárpótoltatván karnagyával 
a kijállott nélkűlöződés! —

No de ’iszen engöm nem is igen lehet 
rászedni az ijjen histórijába — lévén bő gya
korlati praxissom — mer mingyárast észrevet
tem vóna a tényálladékot Lízi körűi; akkor 
osztán híjába lőtt vóna minden eszkuzátció. 
(Böltsen emleközvén még egyik urambátyám 
emez mondássára: „Ha jaz szuka nem adgya, 
az kanyi nem viszi !“)

* **
Eppeg mikor emez sorjaimot bezárni aka

rom, gyütt közben ojjan esemenyesség, akit

** *

Az nap reggelén a mikorra ki volt tűzve 
a Piros Eszti esküvője Bíró Pistával, Bokros 
Danyi lova kötőfókkel, nyerítve vágtatott a Piro
sék kertje alá, onnan végtől végig a falun gaz
dája nélkül. A szája véres tajtékot túrt, nyaka 
s egész teste habzott a tajtéktól, orr-lyukai ki
tágultak, fehér serénye mint ezüst fátyol lebe
gett utána, s úgy vágtatott toporzékolva min
denfelé, mig az öreg Bokros megfogta. . . .

Nem sokára az a hir terjedt el a faluban, 
hogy Biró Pistát ott találták az Esztiék kertje 
alatt — halva. Mellette volt egy véres réz fokos. 
A fokost megismerték, hogy a Bokros Danyié 
volt.

A Danyi lova csak vágtatott az öreggel, 
mig a Tiszához ért. Ott megállt. Egy karon 
csüngött a kötőfék egy darabja.

Az öreg szomorúan megtörtén nézett egy 
ideig a zúgó szőke Tiszára, annak elfutó fodros 
vizére, azután felvágta magát a lóra s úgy vág
tatott a faluba bosszúsan mint a fergeteg, söté
ten mint az éjszaka — egyenesen az Esztiék 
házába.

Akkor már nem volt ott senki. Az egész 
falu ott volt Biróéknál. — Eszti leborulva a 
dermedt termetre zokogva csókolgatta a hideg 
homlokot. Sirt mindenki, sirt még az is a ki 
haragudott Biróékra.

— Eszti! Eszti! verjen meg az Isten! . . .  
megölted a fiamat — kiáltott rémitő hangon az 
öreg, s szikrázó szemekkel rohant a leányra, és 
— elesett.

— A fi - a - mát, a fia - mát — tagolta az 
öreg — megölted... meg-öl-ted, beöl-te 
magát a Tiszá-ba. Danyi. . .  Danyi. . ,  fiam .. 
fiam.

nem hallgathatok el a T. Ujságfundáló Úr 
betses színe előtt.

Ugyanis a múlt estén az Emiliányus nálam 
gyütt vacsoráink Tudván, hogy ő nagyon ször
nyen szereti a liptai túrót, (no én se utállom!) 
mög azt is hallván, hogy az falumbéli zsidó 
botos a minap hozott egy hordóval ezen boti 
csemetébűll, (egenyesen az egri sajtgyárbúl) 
átszalajtom a Vertájoghol a Misa pukkancsot 
egy fertájér, Sárga újság papírba takarta a jor- 
dány. . .  — Ezeköt a bótbúl kerűt skanitzli 
papírosokat mindég átszoktam bötüzni, sok 
órdeköss kaptafaisztikus szerelmes leveleknek 
gyüttem mán így nyomára.

Most is átnózőm a túró takaró skártétát 
és felismerőm benne, hogy ahhol az újságnak 
csúfolt csudabogaras papircsomóhol tartozik, 
akit minden holnapba 3-szor kikűdönek Eger
ből a falumbéli nótárjusnak; akit úgy hínak, 
hogy izé... Eegéllő Themis vagy mi, ma
gyaréi „Regéllő Temisztoklász, heljesebben: 
„Üres toklász!" (A nótárjus „regéllő szamár
nak" nevezi kedólyösen. — Azt mongya, hogy 
sorozáskor Egerben lóvén, mán t. i. a nótárjus, 
— erőnek erőjével rákomendáta a fundálíója, 
az a boglyos financz úr aki a mút nyáron nál- 
lunk a porczijós könyveket piszkáta, — hát ő 
kénszerűségöss muszajbúl mögprenumeráta gyú- 
tósnak.) Hát mondok ezen az alkalmatoss túró 
takarón olvastuk szörnyű felháborodás közt, 
hogy a T. Ujságfundáló Uramot valami „ász" 
(mink csak „disznódnak hiljuk, mióta a blat
tot esm érjük) mögütötte vóna, amórt, hogy ami 
újságunkba nagyon a képire tanát vóna es- 
mérni ?

Előre is kijelentőm, hogy ennek a ganaj- 
hányó vellával írott czikkelynek semmi hitelt 
nem adok (valamint a nemöss kompánija sem !) 
mán csak azon ákoin-bákomos újságnak keresz
tölt papiros érdemösségót esmórve sem, — de 
szekundó: azért sem mivelhogy Egerben létte
lemkor Bendegúz urambátyám által megmuta
tott és a flaszteron ácsorgó, ászoknak mon
dott fényöss orrú gyerköczék idétlen mivoltyát 
látva, nem hinném, hogy még ezök is nome- 
rálnának az emberi generáció közt és igy fér
fias cselekményükre is képesek volnának légyen.

Mán szemójes életnagycságban akartam 
meges berándúUani a hírős Egerbe, megtuda
kolandó, a dolog mikénti állását, mikor épeg 
a kántor uram gyütt haza a heti vásárról és 
úságolta hitelössen, hogy igeniss mögtámatták 
a T. Ujságfundáló uramot a gyerek urak, ha
nem nem egy kettő, de nyolcán, és az egyi
kőjük, minekutánna meggyuvont vóna röggvel 
és végrendeletet is csinát — T. Ujságfundáló 
uram rokkjára sútott egyett az ő általa meg-

Mindenki az öregre nézett. Elájult, talán 
mégis halt a szegény ember. Dehogy halt; de
hogy halt, ól a szegény ember, és hordja gyöt
relmét ezen az átkos életen; mig majd meg
nyílik neki is a sír, hol csendesen fog porla
dóéi, a hol majd nem érzi azt az emésztő 
kint, mely most dúlja öreg kebelét.

— Szegény ember, szegény szerencsétlen 
apa! ! . . .

Bokros Danyit ott találták a Tisza egyik 
kanyarulatánál felakadva egy hegyes karóra. 
Szép sötét szeme ki volt nyilva, göndör holló 
fürtéi be voltak iszaposodva...

Meghalt ő is. Mindenkinek fájt halála, 
mindenkinek vérzett a szive mindenki sajnálta 
a falu legszebb legényét.

Hát Piros Eszti mit csinál ? . ..  koldúl. Kol- 
dúl piros pántlikát, gyöngyfűzórt, ezüst meny
asszonyi koszorút, selyem ruhákat lakadalmára. 
Egyszer Biró Pistával akar hitre menni, más
szor meg Bokros Danyival.

Szerencsétlen leány, de megérdemelte sor
sát.

Némelykor eszénél van, és akkor a leg- 
szerencsetlenebb, ilyenkor tépi szaggatja fényes 
haját, veresre harapja ajkát, csúfra karmolja 
gyönyörű arczát, s rohan a Tiszának, hogy abba 
fojtsa be pokoli gyötrelmét. De nem hagyják 
meghalni, hadd éljen; hadd gyötrődjék, és gyöt
relmének ne legyen vége sohasem ! Mindenki 
fél, mindenki húzódik tőle, a siró gyermekeket 
vele (ijesztgetik; csak a sihederek gúnyolják, 
bosszantják, s nevetik mikor pántlikát jön kérni 
tőlök.

Hadd éljen, hadd gyötrődjön!!
K. I.

szokott korbácscsal, mire — amint nemöss 
magyar embörtül vártam is, — oda tecczet 
„tapintani" (vicém pro vicém) ahun legtöbb
nek kék lenni, oszt legkongóbb!

Én nem piszkótam vóna be velek a nemöss 
pracclit, hanem csak a Bera kocsist, memmeg 
a Misa pukkancsot kűdöttem vóna ellenek — 
máj behajtotta vóna az tudom istenem; — az 
egeszet az iskolába — heljes írást tanúni!

A kantor uramtúl értesűllöttem még arrúl 
is, hogy Egerben akad ólján mizerekhöl (a 
tus alá!) való embör is, a ki elhiszi azt az 
üres puskázást akivel az „Üres Toklász" bolon- 
díjja a fajtájit!

A kántor uramnak a litteráturája nem 
sokkal tovább terjed mint a pedállótúl a pin- 
tcs fenekiig, mégis aszongya az ilyen hívőre, 
hogy .„gyertya !“ (Oszt nevet, de nagyot!) Ma
gam is megtódom avval, hogy : „Faggyú” !!!

Ne bántsd a magyart!!!

A „Füllentő" képzelt a lakja:
K oppancey G yárfás.

J e l i g e :  „Egy szó sem igaz belőle."
Kancsuka Peti.

Koppancsy ür híres legény 
Nem is oly ind — finci;

Az utcákon magát csak úgy 
lile — . . billegeti.

Ő teheti I . . .  A poéta! . . .
Büszke is e névre, —

Csak hadd hízzék, úgy is rá fér 
Nem irigylem tőle.

De szó ide, szó amoda 
Van benne „valam iw 

Nem versében, — Uram bocsá’ !
Azt tudja mindenki.

„Költő" nevet rá mázolta 
 ̂ Már „előbb" egy „Kis" lap 

Es azóta Koppáncsy úr 
Cincogtat minden-nap.

„C incogásra" aztán „többen"
 ̂ Rá fogják, hogy : „ének"

Es ki nyomják „szórt" betűkkel 
Koppancsy versének.

Koppancsy meg ah! hogy örüli ..
•.. Nem irigylem tőle,

Sőt pub lice megdicsérem 
Ot a „F ü llen tőbe".

Kancsuka Peti.

H am ut a, fejilnfere.
Nincs ember a világon, a kinek valami 

hibája vagy bűne nem volna, de van olyan 
idő, midőn magába tér, s bűnbánólag jó tet
tekkel iparkodik helyrehozni hibáját. Nekünk 
is van hibánk, — a csin, mert mások bűné
vel, hibájával foglalkozunk, s néha megtörté
nik, hogy bujtogatások folytán ártatlanul szen
vedünk. Ilyen a martyrság!

Itt a hamvazó szerda, hamut hintünk, 
szentelt hamut, hogy a sok ellenség hasonlóan 
cselekedjék.

Megbocsátunk tehát most minden ellen
ségünknek.

, Elmondjuk, hogy az uzsorások talpig 
derék becsületes emberek. Hadd zsarolják be
csületesen a szegény megszorultakat.

A zsebmetszők is azok, mig rajta nem 
kapatnak.

Nem sújtjuk azon atyafiakat sem, a kik 
germanizálnak.

A panszlávok is derekasan viselik magu
kat, mig derekuk el nem páholtatik.

A rágalmazók is jellemes emberek, mert 
szembe szállni nem mernek. Az alattomosság 
tehát dicsérendő tulajdon.

Szeretünk tehát mindenkit.
Boldog lehet az az ország, a hol ily 

békés egyetértés uralkodik, mint a mi kisváro
sunkban.

Általános bűnbocsánatot hirdetünk!
Hamut a fejekre!!
„Memento homo, quod pulvis es, et in 

pulverem reverterisu.



Nyila tkozat .
a „Regélő Themis “ című lap szerkesztőjéhez-

Ön f. év február 20-iki száma „Hirfüzér“ 
rovatában ellenem és Loór Gyula joghallgató 
ellen azon rágalmat tette közzé, hogy Loór 
Gyula az utcán engem megtámadván, arcomat 
megkorbácsolta.

A szépirodalom (?) szerkesztője ily aljas 
hazugságoknak lapjában helyet adni nem szo
kott, annál kevésbé akkor, midőn collegáról 
van szó; de ön ezt nem tette, hanem túlment 
az illem határain. Ön eompromittálta Loór 
Gyulát és engem a sajtó terén. Hogy köztünk 
némi félreértésből eredő összekoccanás történt? 
az tény, de távolról sem úgy, ahogy ön állí
tani merészkedett, s hogy én Loór Gyulának 
adósa nem maradtam, azt minden becsületes 
ember, a ki tanúja volt az eseménynek, be 
fogja ösmerni; de mindehhez önnek semmi 
köze sem volt, hanem hallgatnia kellett volna, 
mint a többi lapok.

Hogy gyáva nem vagyok, bebizonyíthatom 
a múltkori alkalomból segédeimmel : de az igen 
is bebizonyítható ön ellen, hogy midőn önhöz 
a segédek mentek, ön oly bátor férfiúnak mu
tatta be magát, hogy padlásra szökött és a 
létrát, nehogy utána mehessenek, magával 
húzta; másnap pedig feljelenté őket a rend
őrségnél.

Ezennel tehát felszólítom önt: hogy ha 
lapja jövő számában ezen ellenünk közzétett 
nemtelen rágalmat vissza nem vonja, úgy fog 
járni velem szemben, mint a hogy ön lapjában 
hazudni merészelt.

I k ló d y  G yőző .
a „Füllentő" szerkesztője.

T ax teását s=-©te.
Egy sertéshizlaló polgár észrevette, hogy 

a sertések egyike fogyni kezd, ennek okát ki
tudandó, a vendéglőben, borozás közben, — 
mert az mondatja ki az igazságot, — kérdi az 
állatorvostól, mittevő legyen a sertéssel?

— Hát erre igen könnyű a felelet — 
monda, — megjegyzem, hogy én egyenesen 
szoktam beszólni. Attól függ, kemóny-e a hul
ladék, vagy puha; mert ha kemény, akkor 
hízik, ha pedig puha, akkor — te s s é k !

Más alkalommal mog egy vidéki palóc 
atyafi vénhedt gebe lovával állított be a tudós 
állatorvoshoz, azonban mielőtt megvizsgálta 
volna a beteget, első kérdése is az volt a 
palóchoz: „Hát van-e pénze?“

— Igen is nincs keerem a tejes urat, 
hanem csak azeert gyöttőnk, hogy a lovam 
elbúcsúzzék nagy jaó uramtól, eés gyógyítás
éért magaanak a húsát, neekem meg a bőreet 
hagyta.

Csodabogár, A „R. Themis44 többi közt 
szini kritikával is foglalkozván, élőbeszédében 
igy kezdi a tempót: „Több oldalról hallottunk

olyas megjegyzéseket, mintha szini kritikánkra 
(?) nézve felvilágosításokat H. Zs. ur adna 
nekünk. Ezen minden alapot nélkülöző pletyka
beszéddel szemben, kénytelenek vagyunk nem 
csak H. Zs. ur, de különösen a saját érde
künkben is kijelenteni, hogy még az esetben 
is (a mi igaz is) — de mi nem történt és 
nem is történik meg — ha felvilágosításokkal 
szolgálna egyik-másik tagra nézve, azokat ép 
úgy figyelmen kívül hagynék, mint nem ve
szünk tudomást azon fenyegetésekről sem, me
lyekkel egyik-másik tag, de sőt a színházat 
látogató ifjabb nemzedék egy része is — de 
csak a hátunk illegett — bennünket irgalmat
lanul elhalmoz (?). Igazságosan mértünk min
dig, (mit?) roszakarat, érdek nem vezeti tol
iunkat (csak Zola inger) s igy nem is enged
jük magunkat visszariasztatni semmi és senki 
által.“ Ha valamely nőnek udvarolunk, azt 
gyermekkori emlékeknek tulajdonítsák. Ez tehát 
irigység, semmi más. Megmondjuk mi a ki jó 
és azt is a ki nem jó és nem hajlandó, mert 
a fogzás ép5 most következett be nálunk. — 
Végül pedig kérdi: elfogadják-e barátnak? 
Még fráternek sem!

A „FÜLLENTŐ" h m
t i  Kénytelen úr egy kénytelen társulatot 

szervez, a mely kénytelenittetik Kénytelen úr 
szeszélyeinek hódolni, s a „Fiillentőt41 csak 
suttyomban olvasni. Kénytelen gomba azonban 
még nem nő. (Ezután titkos Kénytelen gomba 
rovatot is nyitunk).

Frikrich Jula a színészeknek felolva
sást fog tartani a kritikáról. A hallgató közön
ség nincs kizárva azon esetre, ha fütyülni tud, 
nagy barátja lóvén a kifütyülésnek.

A helyben működő derék színtársulat 
meglehetős pártolásban elannyira részesül, mely
nek felette örvendünk, hogy néha a földszint
ből is karzatot csinál s a sok szolgálónak, 
inasnak az előre való tolakodást megengedi. 
Figyelmeztetjük az igazgatót, nehogy a művelt 
közönséget az előadásoktól visszatartsa, hogy 
jövőre az ilyen dolgokat magának meg ne en
gedjen, mint p. o. vasárnap a „Körösi lány;‘

-f- Hajdúk káplárja tudatja a kofákkal, 
hogy a Füllentőt a ministeriom ur általa be
tiltatta.

M Valami kardnyelő, tojások közt tán- 
czoló ingyenélő komédiások is a város egyik 
kávéházában mutatják be soha nem látott haj- 
meresztőségeket csak 20 krért. Igazán potom 
ár! Mint halljuk, fajbeliei némileg a megszö
késtől megóvják.

X  Szervita utca 893. sz. a. házban két. 
esetleg három szoba, konyha, spajz, pince f. é. 
ápril 1-től kiadandó. — Értekezhetni a tulaj
donos Iklódy Győzőnél.

IST îlttér *
A felnémeti határban fekvő földem szomszédság

ban áll Miticzki József földjével, sajnálom hogy nem 
a szántóföldek civódnak, de a gazdák perelkednek — 
semmiért- Ezen semmi pedig olyan valami, a miből 
a jó szomszéd hisznot vél húzni. A semmi a követ
kező módon nőtte ki m agái: A télen kocsisom trá
gyát hordott földemre szomszédom földjén keresztül, 
s igy a szántat lan és vetetlen földön, némi k irék nyo
mokat hagyott, mely kerék nyomok azonban a szá
raz tél miatt földjének nem hogy kárt okoztak volna, 
hanem inkább hasznot, mert a trágya minden legki
sebb zökkenésre hullong! s igy a szomszéd földjére 
is jutott. E miatt megharagudott a szomszéd és a fel- 
németi elöljárósággal a helyszínén a kárt (?) megbe
csültette, kik is abban 1 0  frtnyi (!) kárt találtak, 
(megjegyzem hogy az elöljáróságtól bizonyítványom 
van, mely arról tanúskodik hogy azon földet soha 
5  írtnál drágában nem szántották) s erről becsleve
let állítottak ki. Ezt megtudva, nekem három faluból 
kellett becslőket hozatnom a kik együttesen szintén 
megbecsülték azt, kijelentvén miként abban nem kárt 
de ellenkezőleg hasznot találtak. Később hivatva 
lettem  a felnémeti községi házhoz, hova Mitieky 
József egy ügyvéddel a hintón ki billent. A tá r
gyalásnál nem boldogulhatván, a fiskális úr félre 
szólít s azt mondja nekem, hogy ők hajlandók k i- 
egyezkedni, mit én is helyeselvén, beleegyeztem  s 
kérdeztem mit kívánnak, mire a fiskális úr tőlem  
9  frt. fiakker és utánjárási költséget és 1 0  forint 
kártérítést követelt ! Szép egyezkedés — mon
dám — én egyezkedem, de 5 írtnál többet nem 
fizetek, azt is csak azért, hogy a további zak latá
soknak elejét vegyem. Most az ügy a kir. járás
bíróság előtt foly ! Hogy minő eredménye lesz, 
nem tudom hanem az bizonyos, hogy a kim enetel
ről a t. olvasót értesíteni fogom. Addig is azzal 
zárom be soraimat, hogy nincs jobb a jó szom 
szédnál ! tfagy  P á l.

Tisztelettel alulírott bátorkodom tudatni a n. ó. közönséggel, hogy nehány 
hétre a Barhetti-féle házban levő

fén3̂ Ird.á,t IlsIToérelTréri,
ajánlom a fővárosban jó hírnévnek örvendő

fényképészeti műtermemet,
mely semmi kívánni valót nem hagy maga után, és kijelentem, hogy a művelt 
közönség csak akkor rendeljen meg több arcképet, ha meggyőződött annak teljessé
géről ; — nem tetszés esetére újbóli lefényképeztetést eszközlök.

m |T " Csak teljes megelégedésre tehető a megrendelés, s igy előleget nem 
fogadok el.

A legkisebb megrendelés 3 darab.
3 drb. Látogató jegy alakban . . . .  1 ft. 50 kr.
3 drb. Oabinet k é p ............................... 4 ft. —
3 drb. Makart „ . . . . . . .  5 ft. — „

Számos látogatásért esedez „
B É L A ,

fényképész Budapestről.

Van szerencsém a n. ó. közönség tudomására hozni, miszerint üzletemet

v á s z o n ,  C i l i  t t o n ,  a s z t a l  é s  f f e l ié r n e iE S u  á r u k k a l
szereltem föl, melyeket szerencsés valók, mint bizományi raktárt megkapni. ,

Szerződésem alapján kötelezettségein van a fent nevezett gyárosokkal, azok gyártmányait, az általuk meghatározott 
gyári árban árulni, minélfogva 15 sőt 20°/o-kal jutányosabb ár mellett adhatom el.

Azonkívül bátorkodom a különben jó hírnek örvendő dúsan felszerelt
norinbergi, diszmíí, rövidáru, női- és fórfi-divatezik kékből á lló  raktáramat

becses figyelmébe ajánlani.
Kiváló tisztelettel

C r a r iu p  P é t e r .

Eger. 1882. Nyomatott Lévai Fülöp könyvnyomdájában. Széchenyi-utca 11. sz.




