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Örül mi (len ördög. ha franciát láthat,
Elzüllött ott minden nem szült anya bátra t;
Mert, hogyha szült volna, nem nyílnának aknak, 
Krisztus Szentegyhazát nem tépnék, szaggatnák!

Betöllegzett ege Szent Lajos honának,
Az egyház ny ak ara  kötelet fonának : 
Szabadkőművesek orgiákat ülnek.
Hangjuk edes zene az ördögi fülnek

Szabadsagot ordít ez a förtelmes had.
Mert ennek az örven rabolhat, gyilkolhat; 
Rendeletet oszt ki. törvényeket alkot.
Így rázza  maganak mindenütt a makkot.

Alavalo módón az Egyházat fos/sza.
Bűne lajstromának se vege, se hossza.
Krisztus Jegyesétől irigyli a letet 
Pedig az csak áldott, de soha sem vetett

Mint akinek Isten elveszi az eszét
Nem hasznai m ár  annak semmi józa 1 beszéd.
Az egyháznak fejét még kivigyorogja 
Reá sem hederit az isteni jogra

Nem tanult a múltból, buta a  jelennek 
így majd a Dantonok újra megjelennek.
Mert a szimptomákbol van már elég adag 
Hogy mire szomjaznak eme fenevadak.

Ver kellene megint, a m artyrok vére 
Az igazság és jog örök szegyenere ;
Szentség helyett megint s pedig minden áron.
Egy züllött pékleányt látni az oltáron:

Ez francia gusztus, nemzeti nyavalya,
A történelemben még párja  nem vala.
Most tán ismétlődik ez az örült korszak,
Amel>nel otrombább nem volt s nem lesz rosszabb

Csak egyet csodálunk, a b irkatürelm et,
Hog/ egv egesz nemzet egy rongy klikknek en^ed 
Katholikus többsen meghodol a gőgnek 
S fülebe örültek, gazok törvényt bőgnek.

Hol az összetartás ez ördögök ellen?
Hova lett az a hős, egykor tiszta je llem ?
Szent Lajos hazája gyáva hitvány akol.
Ahol az ördög m ár korlátlanul p a k o l? !

Cybebe.

Apróságok Apponyiról.
Úgy látszik, kegyelmes uram — szólt egy 

képviselőtársa Apponyihoz Jászberényben — hogy ti 
még mindig ott tartotok, hogy Lehel kürtjét idáig 
nem tudta megszólaltatni senki sem, holott Káldy 
i iyula operaházi igazgató öt hangot is tudott kicsalni 
belőle.

Hz igaz! De lehet, hogy csak a legendát
őrzik vele a jászok.

Még pedig azt mondta nekem Káldy Gyula 
Is'Jó-ben, hogy ha még egy G hangot meg tudna 
találni benne, akkor gyönyörűen ki lehet fújni a kür
tőm, hogy Mégis huszfunt a német!*

— Most hallom először!
Pedig ez tény, sőt ha én belefujhatnék abba 

a kürtbe, már mégis találtam volna.
- Ugyan, hagyd el azt, te kópé, tudod te azt 

a nótát Lehel kürtje nélkül is . . .
— Hiszen én tudom, de az még nem elég. Kn 

azt szeretném, ha a Lehel kürtje is tudná.
Apponyi szótalanul mosolygott egy laposat. Ki

értette, hogy mire céloztam.

A legenda szerint Konrád német császárt 
iigv vágta főbe Lehel, hogy rögtön szö rnyetha lt; 
holott a történelem erről nem tud semmit.

— Kz a legenda már azért sem valószínű, mert a 
magyar se fejedelem, se király, se császár ellen kezet 
nem emelt soha.

— De az csak valószínű, hogyha nem is a 
császárt, valami nagy marha német fővezért még is 
csak lekólinthatott, ha már a monda meg van róla.

No hát, ez sokkal előbb lehetséges !
— Kegyelmes uram! Most is épen Pesten ar 

egy ilven német fővezér Wekerlénél, Beck. Milyen 
jó  lett volna azt is idehivni Jászberénybe. Kn hiszem, 
hogy a kürt lelke megérezte volna és tette volna a 
kötelességét.

Apponyi megint elmosolyodott.
— Nagy kópé vagy.
Végig nézett, felált és távozott. Mintha csak 

attól tartott volna, hogy egy harmadik legenda is 
következik. Pedig egy miniszternek óvatosnak és 
körültek;ntönek kell lenni.

Apponyit tudvalevőleg felesége is elkísérte Jász
berénybe. De hiszen ünnepelték is érte. Gazdag, 
aranvesipkés jász fejkötöjével fejében, ö volt az első 
jász asszony ott.

A vasúton visszautazása alkalmával valóságos 
kis cerclét tartott a nép között, magyarul.

Valaki megkérdezte tőle :
— Kegyelmes asszonyom! Igaz az, amit a lapok 

imák, hogy az eberhardi tűzvészkor a kegyelmes 
asszony is hordta a vizet ?

Bizony! Sőt mikor elfogyott a viz, kenyeret 
és bort is ! — szólott kedves gráciával.

A hálókocsik kényelméről volt szó. Azt mondja 
Apponyi :

— Az interparlamentáris konferenciáról jöttem 
haza. Nagyon elfáradtam és valóságos rekordot^értem 
el az alvással. Baseltól Innsbrukkig \ i  órát aludtam 
egyfolytában, azt sem tudva, fiú vagyok-e vagy leány. 
Mi minden történhetett volna velem, szinte borzadok. 
Öntudat nélkül egy rohanó, dübörgő vonaton!.

Csak ne borzadj el annyira, mert ha te alud
tál is — ne búsulj — virrasztottam é n !

Boldog ember, aki felett ilyen élő őrangyal 
virraszt !

Apponyi a házassága után a feleségével együtt 
keresett egy alkalmas pesti lakást. Mikor a József- 
utcán már több lakást végig néztek, egy sem volt 
alkalmas. Megpillant Apponyi egy kapuban levő fel
írást. Int a feleségének, hogy jöjjön közelebb. Kst 
felé járt már az idő.

— Kz lesz nekünk jó  !
Felteszi a lorgnettet Apponyiné. Olvassa a fel

iratot és mosolyogva fordul vissza Apponyi felé. Mind
ketten jóizüt kacagtak. Kz volt a kis táblára írva :

Kzen házban egy tiszta ágy 
éjszakára kiadó.

Kópé.



Fura szittya. Apja fia.

Mondva csakh Khovács, mű mér ne lehetnékh 
én is edj szittya ?

Lehetsz Kóbi te is, de csak olyan, mint aki az 
uzsorát és az orgazdaságot szítja.

Szaván fogta.

< *rvos a diákhoz1: Nem szabad most Önnek a beteg 
nagybátyját sehogysem felizgatni !

Diák: Akkor kölcsönözzön ön nekem 1 0  pengőt!

Nem lehet rajta segíteni.

Áron: Ho thenekhed olejan nodjon fáj o fejth, 
nandak én thenekhed valami jó t: védjél the edj lábfördő.

Kóbi: Kdj lábfördő? Olejan nincs! ( ásak nem fagak 
edj iljen veszedelmes dalgat prubálni, mikhar nekhem 
nem is lábam fáj, hanem a fejem!

Igaz az phápeléhen, liodj én biztosítva vadjuk 
a the élethedre ?

Igoz, the szomár, de azt nem muszáj khiobálni!
— Hiszen akkor théged most már akhár meg is 

üthet a gotha!
— Kjnye the phisz^usr hunnan thodolsz the aztat, 

bodj én is udjanezt mondtham az én tháteleinek?
i

Fájdalmas ébredés
— Nu, hogy tetszik önnek abban a szállodában ? 

hddig elég jól, csak az ételek kevéssé sósak! 
Majd ha a számlát megkapja kedves barátom,

aligha fogja ezt mondani!

Fordított baleset.

— Mondja csak édes Tanti, abból a borzasztó 
vonatösszeütközésböl nem származott valami nagy sze
rencsétlenség ?

Nem, csak két baleset: két eljegyzés. Még 
pedig jó ám !

— No, ezt én is megjegyezem !



Ass/onv: Látod itl a szent Györgyöt? Az volt a 
férti, a/ megölte a sárkányt is!

I érj : P>_sáss meg, akkor egészen más idők jártak ! 
Ha én téged, mint a legveszedelmesebb sárkányt most 
megölnélek, akkor nekem íz ügyészséggel gyűlne meg 
a bajom

Az már más.
I. bankár: Kn már több, mint egy tél esztendeje 

keresek egy pénztárost !
I I . bankár: Pedig van ember hozzá elég!
I. bankár: Az igaz! De én azt keresem, ki a pénz

tárral együtt megszökött.

Ks te üres kézzekkel jösz haza Mécsből.*
I gvan kérlek, é d e s  Mucik ám, hát hogy ölelhet

ne \ ss/e-viss/a  tele k é z  h k  . ?

Sikerült hasonlat.
— Dalnokiné éneke olyan, mint a rózsaolaj. Kgy 

kevés hosszú időre elég belőle.

lm, az oroszlánnak mérges kije,
De hol a szeliditönöje ?

Hol? Tessék megkeresni.

íme, itt az egyik, fogja meg a penész,
Ámde hol van a második zenész ?

Hol? Tessék megkeresni.
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