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kalanbábiüma.

AJÁNLÁS.

ψ ülcs В ALAND ISTAK! 
Fiam szerkesztű ur! 
KinÜ a sarajim 
Fésűkét ittak 
Legelűszür. Fagadd 
Tüllem ju kedvvel,

3/rw ՝\ Ezt a bizdig1) Naptárt, 
Щт\ \ Hagy fájn erűvel 

' Flálálkagygyik Vártán:
Nikéd Mesternek!

m

Trifás íszmazgási 
Iletet nyernek,
Ha ásis rá nyamad 
nPátentu parolád:
Mer minden dicsíísíg 
Fiád bárul át!
Dáláuzi is a Khenís2)
Míg ídesebb ínekelís,
Bárul tüllem felíd kenái3) 
Bár a Iliszusz4) megáldaná!

i) Kicsi. — 2) idea türdstísztA ֊ 5) Menyen. — 4) A Iízus Krisztiid.
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ÁFGÁNISTÁN VÁRTÁN

Jf STÖKOLON D

szerencsét kivan

Clfyánhtán ^áztánna^

1882’diJc esztendőre.

Mit hallok, jó Vártán ? 
Mint a bősz vad ártán 

Serteszála, áll hajam ! 
Kelméd Is vesz kaptát,
S húz reája NAPTÁRT, 

Örmény naptárt fájinan!

I Rác, oláh, tót, német 
(Hogy egymást enné meg!)

FÖLDÜNKÖN már osztozék, 
Ezt ők dividálván :
Állsz elő te, Vártán,

S most örmény lesz már 
[az ég!

Eh, de mért búsulni ? 
Mint a dalanzi,

Olyan édes a vigasz:

Szép hazám, neked már 
Kevés ó- s új naptár!

Iám, virúl határidőn 
Páp.-, káli ., görög, jakhecí Hogy e honnak földén 
Mellett (ez lesz csak hecc!) \ Vártán, nemes örmény, 

ÖRMÉNY KALANDÁRIOM! HÜ MAGYAR volt, mindig az!

Fel, Vártán naptára,
Országos vásárra,

S fogyj el ott úgy, mint a nap ! 
Indulj, Áfgánistán,
Reád Bolond István 

Imprimaturt ime csap !
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KALANDÁRIUMA.

Bikanyarudú sarak.
(az ürmíny níp türtínetb diuhíjba szárítva.)

Az íhes ember is júl van lakva — íhesíggel, 
A Tisza karmány is beszílhet hazafiságrúl, karmány párti 
fizetíses lapak elvhűsígrűl, Julcai a fiatalságárúi, 
a mink katana tisztyeink finumságrúl, ezekrűl mind 
lehet beszílni: csak az ín Kalandár in mám rúl nem, 
mer az „míg ásis“ kísik az iccakai setítedísben mind a hagy 
a mink jú Verespartink manta rigen.

Addig is mirúl beszijjek, nyájas alvasú kaszarú ? Nyam- 
jad belím a beliegygyezísedet is hallgassál meg ingem az ín 
elmefutkasásaimat, arrúl az idíírűl, a mikar mink míg Ázsiás 
arszágba vutunk. Rigen, nagyan rigen vút. i)

Akkar mig nem tuttunk, hagy az ángádsábur levesnek 
züd színe van, hagy a jámeszt fiatal kecskíkbűl csinájják 
is nem a Landani St. Jam est kell alatta írtetűdís kippen 
venni! Akar az ürminy níp, kit ríszre vut asztva. A kü- 
zünsíges nípre, a mejiknek úgy manták, hagy gá ámb esz2), 
a hunnan mangyák a tudamány nilküli emberek nikünk, hagy: 
„g ám bee.“ Ez a rísze a nípnek nagyan szegíny vút, de a 
másik, az úri níp, az anyira júl bírta magát, hagy ásis lapát
tal szarták a pínzt! Házzá vetemedíssel lehet írásba tenni, 
hagy ezeket akkar: háruszt3)-aknak hijták is innit mand- 
hatyák nimejkar nikünk, hagy: „haruc“!

így fajt eleinteken a társadalmas ílis mink uses eleink 
küzt is hatalmas níp vutunk. Már akkar vut iradalmas 
mazgás nállunk, is sak fájn ísz nyamta pergámentyire sarajit. 
Vutak verses mandásak liexámeteres kiindulással, süt mig 
regínyünk is vut akkar már : „Tátrágnni Vártán luvag

i) Talán míg ín se vutam a világán. — 2) Van ujan, — 3) Gazdag.

7



ÁFGÁNISTÁN TÁRTÁN

kalangyái“ cimezíssel. Ujan farma luvag kalangyákkal, 
mijen farma a Spanyalaknál a híres: „Don ki hot meg“? 
mind a fijam is teszi állításba.

De nem sakára ttirükek is tatárak úgy szít pusz
títatták hábarús harcakban a nípet, 'hagy szít mentek is ki 
Tűrik-, ki Gürüg, vagy Aláharszágba — Maldavába tettek 
szamarú telepedíst. Egy fájn rísze egy darabig kűzkedett 
magába a mig gyűzte valami István aláh vajda ellen, de 
mikar aztán mig a nemzeti nyelvibűi is ruházatytyá- 
búl is kiakarta vetküztetni ükét, akkar lázzadásba mirge- 
lüdtek is a vajdát a várba nyamták, egy níhány aláhval a 
kik fásséba vutak vile, — is szerencsisen bijüttek Ér
ti ily arszágba, hűl is Apa fiú fejedelem alá bújtak is 
leghűsigesebb palgárak lettek a mijent csak lehet embertűi 
a világán kívánni.

Azúta itt vagyunk!
Hagy mit csináltunk azt tugygya mindenki. Kivive 

Jakakab Bagdánt, mer ű akkar íl, mikar hallgat.
Vannak hal Iga tú magyar núták.
Ű a legelsű hallgatú ürminy!

8



KALANDÁRIUMA.

Μ

Լ
A HURUTRŰL.

Vave tá? (Kicsada?)
Jncse tá? (Micsada?)
Jep egile? (Mikar jütt ?)
Jep gethá? (Mikar csinál indulást?) kirdeztem 

magamtúl, mikar hallattam, hagy nyestye gádzág d akta rak, 
gígís és gyamras hurutakrúl beszilnek is mangy ált, hagy 
az valuságas veszedelembe kerülíse az illetű szervezeteknek! 
Csadálkaztam nagy an, mikar hallattam, hagy az an gálák bár 
anyira nem udvariasak, a kisassz a nyak iránt, hagy m i s z- 
nelt hijják ültet, pedig mink a húst hijjuk misz-nek. Pílda 
adás akáírt: házi misz — disznú hús. — Tavább csudálkaz-
tam mikar alvastam, hagy az angalak astramba szarítattak 
egy várast, a mejikbe mindig elvannak Kábul- va. Ezeken 
mind nagy an csudálkuzuit árilim, de mikar hallattam, hagy 
a hurutnak, a mink züd hurutunknak betegsíg lapja el a ne
vit, akkar ásis ragyás vutam a basszuságtúl.

De vigasztalásba teszem magamat, mert már rígi núta 
manta hagy :

Káccenjámmeres gyamraknak, 
Lumpalásak ha bíadnak.
Vedd bí űtet: legnagyabb úr,
Ijenkar az ángádsábur! , . .

Ámbesze!г)
II.

A JÁMESZ. — DER-DER.
A fiatal kecskít, ha r a szili viseli magát, leülik is 

J ám észt csinálnak agidúb ú 1. Graf К a r á с s a η у i G i d ύ

i) Ürminyül a kiivir Paly a szajátíka: „Abian!“
9



Afganistan vArtAn

ha salcat palicájvidrigeskedik, titkas tanácsasnak teszik 
meg. Már a Kassuth nagy fájn künyvibe alvastam, hagy 
mikar az az Albrecht fűherceg, egy Scitawszky herceg 
prímás nagy ünnepin jelen vitt, az l860-.as ívek elsűjin hát 
a magyar urak nagyan mírgesek vutak anímet világir 
is nyakig júl laktak avval a rablú Bachchal, hát a fűher
ceg mikar visszament Bícsbe, hitta a magyar urakat, hagy 
kisírjék el ütet Bícsfeli a gűzüshajún: Senki se ment, 
csak egy mágnás, Gidű gráffal. Úk vutak a fűherceg 
slephardúzúi, nehagy az ászt rák sárga küntüs a vízbe írjén. 
. . . Akkar Karácsanyi csak ujan fiatal Gidű vut, mast 
már arany keresztes, vín kiílt c á p, a ki arrúl hires, hagy 
szigyelli bevallani, hagy ürmíuy, pedig legfejjebb 
csak nikünk lenne szígyen, ha tub ben tudnák...................

Ijen cápákat csinált Júkai is a mink másik ürminy 
várasunk az Erzsíbetvárasiakbúl, mikar hatták magá
kat megválasztani, a Júkai szavazd cápjainak, hagy a mikar 
megunnyja űket, hát mennyen Kanizsára megbukni. 
Jubb lett vuna, ha az Erzsibetvárasiak úgy csinálták vuna a 
dugat, mind egy adavalú palgár rígen, mikar ment egy Gu- 
bernátar eleji be, hát esett az esű is visszament a felesígi- 
hez, hagy kirjen a páráplaj, is manta:

՛— Csunisz meg páráplaj, hagy mennyek a gabarnátar
elíbe ?!

Vut páráplaj, de mikarrá elindult, hát már jütt vissza 
ásis a gabanás. — Az Erzsibetvárasi cápák is mikar hasznát 
vettik vuna a palitikai páráplajuknak, hát már J úk ai 
a szikejeket balanditata. De vigit nyamam a cápáknak, is 
űket egy másnak testálva, mennyünk a mink

DER-DER-EINKHEZ.
Neki! A mijen vallásas níp vagyunk, villetlensígbűl ujan 

kimiletlensíget mantunk is mandunk a mink papjainknak, a 
mikar ürminyül hijjuk űket. Kipzejje csak a nyálkás alvasu,

- 10
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hagy azt a külünüs, illedelmesen du gat, mikar úgy társaságba 
nyamulva, tüttyük az idűt is viletlenűl valaki egyszer csak 
festűdisit csinájja a levegűnek is a szakában kürülnízve azt 
mangyák, hagy itt mintha nágyán külünüs szag vuna: hát 
ezt a du gat mink úgy hijjuk, hagy dér.*) Na! Is a papakat 
kitszer dér-nek = dérdér-nek hijjuk. Lehetetlensíg ennek 
a szúnak nyamára lípni, de valuszinű, hagy az elsű ürminy 
pap nágyán pazarul bánt a gazakkal.

A ki jubban tugygya ezt az elneveztet származásiul 
hazni, az ajándikba fagja kapni a mink kaszinunkbúl 
a „Magyar Állam“ tíz legújabb, felbantatlan számát!

Ennyit az ürminy papakrúl; tübbet egy vallásas ember 
rulluk nem mandhat! . . .

Ez a jetki gáládsinam!x)

*) Az ё-vel írásba nyamatt betűt, ujan farmán kell kimandani, 
mind a mikar az ember böfög! — *) Utulsú szavam !

-@#ж-
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Magyarország édes hazánk . .
Magyarország édes hazánk,
Te vagy a mi szülő anyánk t 
A tied minden csöpp vérünk: 
Te kívüled — nem is élünk!

Nagy Arárát büszke csúcsán, 
Boríts köd ül, s régi múltján 
Kesergő Hájásztán l) lelke 
Kóborol sírámit nyögve . . . ,

Nagy Hájk\ 2) Nagy Hájkl Dicső apánk! 
jRégi múlttól elmaradónk;
Bíbor, fény, királyi pompa,
Már öreg idők halottja.

Idős Ti ridát súlyos kardja 
Pihen, — az enyészet marja ....
S a hóditó csaták zaja 
Elült. Csak álmodó hallja.

Es a fölként, koronás fők ?
Oh hol vannak, mi lett velők f!
.... Csend ül a fórumon, a hol, 
Ne ró is királynak hódolt . . . . 3)

És te rommá dúlt szép Ani! 
Felvirultál f És sebei

i) Örményország.— 2) Az örmények ősapja. — 3) Vonatkoztatás ama
történeti tényre, midőn egyik örmény királyt Neró, nagy dísz és tiszte
lettől környezve koronázta meg a romai Fórumon.
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A nyomorgó fásult népnek 
Most is fájnak, most is égnek?

Nagy Arárát büszke csúcsán, 
Borús köd ül, s régi múltján 
Kesergő Hájásztán lelke, 
Kóborol sirámit nyögve ....

De a múltak nagy emléke, 
Harczi zaj, s a dicső béke,
Csak mint emlék él közöttünk, 
Ճ mióta ide jöttünk !

Ide jöttünk élni-halni!
Magyarország hü fiai.
A trikolor a mi színünk,
Magyar, magyar, testünk, szivünkl

Hiszen a magyar Golgothán, 
Kiss is ott volt a keresztfán . . . . 
Nekünk is volt benne részünk,
Hogy legyen hát más a hitünk ?!

Ez az ország a mi hazánkl 
Magyarország szülő anyánk!
A tied minden csöpp vérünk:
Te kívüled — nem is élünk!

Á--n Ψ—n.
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Dáchtáchhálva.
(Csemegís mandásak.)

— Miért hívják ügy a németek a macskát, a hogy mi 
kergetjük ? (Kátz’!)

— Mert ember emlékezet óta, mindenek előtti dolog 
volt náluk — a futás.

Bahasz: (Belép Bedraszhaz, ki egy pamlagon heverve, 
szemeit behunyva tartja.) Alszal Bedrasz ?

Bedrasz: Nem!
Bahasz: Mer’ kücstin kírnik nihány fari utat!
Bedrasz: (hirtelen) Alszam .... alszam.

— Mi a külömbség a Ti sza-к ormány és egy jó 
énekes között?

— Az, hogy a jó énekes pauzákat, míg a Tisza-kormány 
lapokat szokott kitartani.

— Mi a külömbség a szerkesztő és a férj között?
— Az, hogy a szerkesztő ösmeri, míg a férj nem ösmeri 

— munkatársait . . .

Habos kávét ivott egy örmény, s mikor fizetett így
számolt:

— Ettem egy pahár is egy tiszta.

Udvarol a parlagi örmény gavallér,
— Nacscsád szereti a túrót ?
— Igen «...

— 14 —
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— Hát a testvére?
— Nincs testvérem és így ... .
— Hát ha lenne, szeretné ?

Egy másik pedig, maga magát mutatva be egy nőnek, 
így szerénykedett:

— Becses nevem Csicság Kristóf!

Hárman ülnek az asztalnál.
A fiatal háziasszony, a bamba férj és egy távoli rokon. 
A nö: Mondja csak édes Gábor, mivel foglalkozik

jelenleg ?
A fiatalember: „Privátyő“ vagyok nagysád!
A férj, ki nem értette, kíváncsian kérdi ebéd után:
— Milka! Mi az a „privátyő“ ?
— Olyan kötelező foglalkozás nélkül való ember.

Magánzó.
— Ah. Hm.
S délután a kávéházban elbeszélte barátainak, hogy 

nálla volt egy fiatal ember, ki azt mondotta a feleségének, 
hogy foglalkozására nézve: magánhangzó . . .

Mama : Készüljünk leányom, nehogy elkéssünk a hang
versenyről !

Laura: Dekortirtra mosdjam, mama? . . .

Sürgönnyel gratulált névnapot a diák és tekintve szorult 
anyagi helyzetét, e kis utóiratot függesztette az üdvözlő 
sorokhoz:

— Válasz fizetve . . . .

— István bácsi! vigyázzon, mert a felesége Pistát szereti! 

— 15 —
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— (A férj nyugodtan.) Még engem se szeret, nem hogy 
mást szeressen!

— Szép ember, fiatal ember, gazdag ember! dicséri a 
haza érkezett papának a mama, a látogatóban volt fiatal 
embert, s megelégedetten kérdi férjéhez szólva:

— Mi kell még egyébb neki ?!
•— Feleség! vágott közbe hirtelen, a jelenlevő, szép

Melanie.

A szerkesztői üzenetek néha igen mulatságosak. Az 
olvasó kedélyes perceket tölt el azok olvasásával, különösen, 
mikor a fűzfapoétákat riasztják vissza éles megjegyzéseikkel 
a szerkesztők.

Egy párizsi kis divatlap, a következő érdekes sorokat 
üzente, egyik előfizetőjének:

— Nem asszonyom! A papi ingeknek nincs külön
szabásuk.

<*árábed és Jíáiiikű,
vagy :

a szerencsés fürdő.
(Örmény ballada.)

S a mint szokott ez történni, 
Náni apja, bősz Lukuc bá’, 
Ellcnzé azt, hogy Gárábed, 
Néniért taposson utcát . . . . 
S fájdalmát elpanaszolni,
A hű pár néha összejött,
Ah Gárábed, hű Gárábed! 
Szerelmed de kínos szülött!

Kis város kissebb zugában,
Élt Gárábed ’s ideálja.
Barna legény, barna liány,
Milyen a mezők csókája.
Édes érzés forrt szivükben,
Hő szerelem gyújtó lángja . . . . 
Ah Garabed, jó Gárábed!
Éltedet csak ez táplálta.

■— 16 —
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Táncztól mindig meleg lészen, 
S nézőn is teher a kalap ;
Ezt gondolva Mánuság is : 
Nagy adag fagyiakat bekap.
— „Itt az idű! Uh Nániku ! 
Siessünk a mig nem kisű!“. . 
Ah Gárábed, hő Gárábed ! 
így sóhajtott te veled „ű.“

Ah! A városban mi történt? . . . 
Fogyott boltok papirossá,
8 plakárdokat nyomtattak ki 
A közelgő majálisra.
Édes remény, háj csöppivel, 
Szállott Nániók szivére .... 
Ah Gárábed, hős Gárábed 
Majálisról szökni kéne! . . .

Vágtatott hát az omnibusz, 
Erdő-táji mulatságra ;
S bősz Lukuc bá’ mitse sejtve, 
Medárd napi nagy vásárra. — 
Folyt a tánc, de a vásár is, 
(Mind a kettő más-más helyen.) 
lm! tragikomédiánkkal 
Jó Gárábed! mi végezzen?

Gyorsan vágtatott a kocsi,
8 a híd szinte szinte „rapag“ .. . 
Egyszer csak egy sikoly támad,
8 a szökő pár rémfürdőt kap.
— Ijedten fut, a publikum 
A rögtön fürösztő tájra,
De Gárábed, már Gárábed;
Ki fogá Nánit karjára.

Félve hallá Lukuc a hírt,
8 vásárt, sátrat legott ott hagy! 
Hogyne mikor ilyen hírre,
Zúgva zúg, bármily erős agy! 
De édenét szerelmüknek,
Nániék fürdőtől kapák,
Mert Lukuc felső intést lát,
8 kimondá: az „ásó-kapát“!

Eltűnt bősz Lukuc bá’nk igaz,
De Mánuság otthon maradt!
Apa helyett—Argus anya : 
Szökést biz’ ez meggátoland. — 
. ... Megfogadott kocsi várt.. várt, 
8 múlni látta az idejit ....
Ah Gárábed, szép Gárábed!
Ki fog segíteni most itt ? !

•— 17 ——
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A Tisza folyó kérelme

MAGYAR

FÖLDRAJZ IT Á Ii S A S Ճ. G-hoz.

Alázattal esedezem a nagytekintetü gyülekezéshez, hogy 
régi folyású nevemet, — mitől ugyan erős fájdalom árán 
tudnék megválni, — elcserélni ne terheltessék.

Indokaim a következők:
I. Van nekem egy száraz testű, 

pártatlan (de pártos!) névrokonom, 
a kit a partjaimon dolgozó, s halászó 
magyar nép — Tisza néven átkoz és 
azt mesélgeti, hogy míg én, a belém- 
ömlő apró folyók piszkos vizét nem ál
hatva, rakoncátlanságukért kidobtam 
őket Szegedre, addig ő — könnyen 
szabályozható (sáp, hivatal,) társaival, 
kiket még valami habarék is fenye
get, a legiszaposabb egyetértéssel ra
gaszkodik egy piros bársony
székhez, melyről naponként jobban- 
jóbban gyűlöltet! meg ősi nevemet, ügy 
hogy a poéták rólam már csak olyan 
zavaros és gyászos versekben 
áradoznak.

Én ez idők szerint (ki tudja med
dig ?) szabályozó vendégeimet várom, 
kiknek ínagamat végképen megadni 
szándékozom; nem akarom tehát, hogy 
előttük is egy olyan rósz hírű rokon
ság kompromittáljon ....

II.

Kelt Szeged táján:
Szőke Tisza,

saját víznyomatulag.

—— 18 —
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Kit kifarditatt vers.+)
I.

Asz galari marim . . .
Ász galari marim gikhálim,
Ász barnács áchcjige gipajim; 
Ász barnács áchcsigé csicságe, 
Jesz im, ez in mechitáricse.

Ezt a keidk erdüt . . .
Ezt a kérik erdüt járam ín,
Ezt a barna kis jányt váram ín: 
Ez a barna kis jány ibalya,
In vagyak a vigasztalója 1

Π.♦
Ámen ’zán gászin . . . .
Ámen ’zán gászin jesz mjedz 

[karhejim,
К cser carjeg chumdnne ginesztim. 
Szud gászin dusmenin peranyere, 
Csim chemi jesz, ács megin bánnine!

Mind azt mandják . . .
Mind azt mangyák, hagy ín kar- 

[hely vagyak, 
S íjjel nappal a kacsmában vagyak. 
Hazudik az irigyeknek szája; 
Nem iszam ín senki kantújára!

ü r ü m h i r.
A tavasszal bívettek hat ürmíny fiút katanának. 

Milátás van ijen kippen, hat ÜRMINY TÁBARNAKRA!

*) A ki az ürmíny riszt, visszafeli elmangya künyVnílkülí 
az megkapja ásis a tübbi strafákat is! Á. V.

-— 19 —
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Ifjukari megemlitíseim.
լ

MIKAR ÍN MÁTKÁSAS VUTAM.

Rigi dalag, hagy a Hányák ritkán láttyák baldagságjukat 
avval a fír fiival, a ki níki sakáig tette a szípet. Jün 
egy amecit, szíp lassan, van egy nihány farintya, meszsze 
lakik valahul, a hunnan nem tugvgyák meg a raszsz liírít 
s ada agygyák a legszebb gyüngyvirágat is níki, is az írzí- 
keny liányzú ragutye, a magába üti a feledist, rígi bámulásas 
kurmacherje felett.

így vut, így van is így lesz!
Minden hánynak van szüksíge egy níhány ujan udvar- 

lúra, a kik к ülőmben csak anyiba hasanlitanak a luvakhaz, 
hagy szintin nem igen tugygyák, hagy mi a rendeltetísük! 
Az i jenek csinájják a dekarácziút! Reklám at a fírjhez 
menisre! Kain ajan nem jünnek számba, de azir szüksíg 
van riájuk! —■ Egy szamár osztrák-tábarnak raszszul níz ki, 
ha nincsenek Irdemjelei; egy ügyes Hány mindig kell hagy 
tartsan egy níhány reser vista udvarluvat. Ha sítára 
menyen azak kisírik, ha bálba üres tán emit ája van, azak 
kimentik a zavaradásbúl, útan útfélen nagyakat küszünnek 
níki, is mindenkippen riája viszik a figyelmezist. Ha azután 
így, a kurszába1) jün, vagy egy számbavehetű kamaly 
párti: akkar níki к jün a szerencse, hagy: grátulálja- 
n а к .... Is ha akad migis küztük vagy egy baldagtalan, 
a ki míg szándikkal vut a lipiseiírt, az ijen kiszűlve 
lehet neki, hagy nagyan mulacscságas embernek fagják 
nízni is b á z s а к u r áb ú l2) megmangyák níki, hagy mir 
nem szült hamaribb . . . . inast már kis ű!

i) Kelepcíbe. — 2) Aláhas szú: csúfságbúi.
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A mi dáláuziban idessíg, a mi a virágán mizessíg, a mi 
az emberben egissíg, a mi a tűzlangjában hevessíg, a mi egy 
kebelnyamásban reminysíg, a mi egy fiatalban kípessíg, bal- 
dagságba üdvessig: annak fagsz te csináludni níkem mind — 
felesig.

A mikar láttalak, níztelek is. Mikar megníztelek ásis 
magamnak nyamtalak emlikezetembcn. Is azúta vágyakazásba 
csapam minden gandalatamat. Miúta elhattalak, csak a te 
rántás kinizisedet keresem mindenünnen! Míg a vásárakba 
is viszlek viliem, hagy tígedet látásba hagygyalak lelkes sze
meimnek neki!

Vájla májke Harapszin! A minta nem ritkitattál a sur- 
lukáter a ti házataknál is nem verted a klávíradat, azúta
níkem, ásis mig a hávászam is pusztulásba lett is csak akkar 
írzem a szeledet, ha eszemníl jün az ínek, mit a kláviran 
szaktál bizginyálni:

BikMmmá, bikhámmá, 
Pír éz ribizlin!
Hárgé éz, hárgé ez 
Szirum Vártánnin!

De vigasztalúdak. Mer az esü is meg ál eccer, is íu 
is megszüllek szardadililni (baszszaukadni), ba valújában az 
enyim lesz a te ríszed! Pedig a hagy a mízeket elattam is 
áchpár Uszepnek a búreket csáváim küttem: lesz idűm is 
kiszlesz azannal a lakadalam. Addig is küdek egy кávida
rál ú t is mikar örülsz ville, gandaldel, hagy mink is úgy 
fagjuk a napakat leörölní, csak hagy mink nem a fekete
kávít fagjuk szaparítani............

Addig is májke, ezer csúkat teszek níked írásba 
de kirlek ügyejj, mer a kávídarálüt, jubbrúl balfeli kel far- 
gatni.

Gandajjál nekem, mer ín csak níked eresztek.
a te szüntelen:

Tártánad.
Ezzel vagyak,
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Nyilatkozás.

Alulíratt égisz testi is lelki erűmmel kinyilatkaztatam, 
hagy az az álitás, mintha annak az adamának a húsé, ki 
a Budai kutya vásárban szereplist csinál: ürminy lett 
vuna, határazattan hazugság!

E1 ű s z ü r: Nincs a világán ember, a ki eltugygya hi
tetni villem, hagy egy bánáti ürminy ujan baland lett 
vuna, hagy a fájn birtakát elatta vuna, hagy a pinzin ku
tyákat vegyen.

Másaccar: Ha Mátyás kirájnak szüksíge lett 
vuna kutyákra, akkar kid abaltatta vuna, is lehet, hagy 
küdett vuna az ürminy is, de akkar sem vitte vuna ű fel!

Harmaccar: Minekutánna az ürminy a legjubb (tisz- 
tessíges) kereskedű a világán, hát lehetne kípzelni, hagy tudta, 
hagy, addig nem lehet egy kirájnak árulni, a mig nem 
udvari szállítú!

Vigül felvilágasitam az arszágat, hagy az a kereskedű 
csak is zsidú lehetett, mer azak szaktak — mint Tisza 
is tugygya — kutyabűrir . . . . pinzt adni!

Ez így vút ásis!
Afganistan Vártán.

——·
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A Vártán kabinetje.
(A mink nagy embereink.)

I.
Párnás ^23*0.sz.

Jeles ige:
Ez a mink kedves fiunk, a ki
be nagy intimünk telik.

Mikar a mink Árárát hegyünkben megái lat t a Naí bár
kája, akkar míg senki se nem tut-ta, hagy hűl van Szamas- 
újvár is hagy att ürmínyek tagnak lakni, is bágázba !) 
fagják ereszteni, a legfájnabb tehetsígeket az arszágnak! De 
híjába! A nagy dagakat, snhase kipzeli az ember. Azak hir
telen lepik meg a világát, mind az embert rasz vásár
kar az esűs idű . . . .

Mikar a mi Csikynk thealagus prafeszar vut, akkar 
a mink dicsüsígünk is ürümünk, míg csak fájnul aludatt. De 
a hagy az ű kültíszetes iszmazgásának a pradukja ki nyilait, 
külünüsen a hagy megjúsulta Janusnak a pra 1 el
tár a it, szamain is víg szindarabas mazgásu írásaival, még 
К irka r buszára vicsna к 2) az ünnepe is megsavanya- 
datt ettűl a dicsűsígtűl ....

Az arszág tapsait is ijjenzist csinált. Az ujságak vit- 
tik a hír it. De egyik se manta hagy:

Ürvengyetek ürmínyek:
Mert nőnek a kökinyck!
Dicsűslgtek ház nektek,
A ti szivun Gergütek!

i) Prídáva, patyára. — 2) Világasitú Gergely szent pátranusunk.
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De mígis tugygya az égisz világ. Is az ürmlny rísz 
elsü hej jen van betáblázva az iradalinas ílisben.

Dicsirhetnim ütet, de nem jl ehet. Mer ha ütet dicsirem,
hát magunkat dicsirem. Már pedig egy fájn ürmlny papunk 
azt manta, hagy: a ki maga-magát dicsiri Is pedig tübbszür, 
vedd ki a bugyellárisadat is írjad beli: „Ez az ember 
gazember.“

Ez a pap vut — dér Ahánnesz.

Csiky is nem csak hagy ürmlny — de pap is. Delije 
rekedt a szent ma lasz t is azírí kípes ujan bámulásas 
íszmazgásakat csinálni.

Csak űrizze magát azaktúl a színházbili ín eke s balettas 
asszanyaktúl. Mert azak szí рек — de kültsigesek. Már pedig 
mast a pínz az elsű. Niki ugyan szip esze van, de migis 
jubb ha sak pínze lesz! Tüle a mink fájn fiunktól kíván az 
iradalam eleget, is színházbeli dugaknak is, csak a künyv- 
vekkel tegyen eleget, mer a sakfeli valti huzakadás akár 
mijen derik embernek is megárt.

Az arszág filti ütet. Is filtyük mink is.
Világasitü Szent Gergej felvilágasitatta a mi 

pagány uses eleinket a vallásnak. Csiky felvilágasitatta a 
világát arrúl, hagy az ür mi nyék nemcsak a legfájnabb parti- 
kás kereskedűk, hanem paitás iriik is.

Mikar azt a híres „Mu к kan á st“ irta, hát megiri- 
gyeltik a dicsűsigit, is valami nyecsaplit 3) kiszáradt ka-

3) Ügyefagyatt.
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nehéz, küzdelmes útjára, egy újabb genre képe, annak — a 
szellemi aristokraták biographiájában annyiszor ismétlődő re
gének, — midőn a fiatal testben szunnyadó nagyratörő lel
ket megrázza a szellem hatalma és elragadja igénytelen kör
nyezetéből, hogy érvényesüljön benne a tehetség, mit a sze
gényes bölcső körűi lengő múzsák, csókoltak a csecsemő 
értelmes homlokára. . ..

Legbecsesebb, legdrágább érzet, egy önérzetes férfi lel
kének, ha tudja, hogy az állást, melyet elfoglal, és a sikere
ket, mikért tisztelet veszi körül: önerejének köszöni.

Ezt elmondhatja magáról Molnár is.
Mint szegény, ifjú jogász kezdte meg nyilvános műkö

dését, egy kolozsvári hírlapnál, melynek egy időben éltető lelke 
volt. Igazán nem érdektelen tudni ez időből, hogy nem egy
szer történt meg rajta, hogy egy-egy későn érkezett sürgönyt 
ő maga rakott össze a kis ónszörnyetegekből, mikor a nyomda
szedői már rég álmukban szedték a hyerogliphszerű kéziratokat.

E fáradhatlan kezek, ma már a „Magyarország és 
a Nagyvilág“ tartalmas rovatait rendezgetik, melyek az ő 
szerkesztése alatt szemmel láthatólag nyertek tartalom és 
bőségben egyaránt, míg a változatos összeállítás, a legtisztább 
érzéket árulja el, egy művelt közönség számára írott lap, 
szerkesztői teendői iránt.

De mi joggal neveztük e sorok elején egyszerűen hír
lapírónak? Mikor talán még több jogosultsággal nevez- 
hetnök, a legalaposabb képzettségű és legkomolyabb becsvágyó 
történetírónak. A nagy közönség ösmeri a „K é p e s
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Világtörtén et“-nek, a középkorról szóló s eddig meg
jelent füzeteit. Azok beszélnek helyettünk. És egy olyan, 
szerény ember, mint Molnár Antal inkább megbocsát» 
nekünk ez igénytelen sorokért ha válogatott szavak helyett» 
egyszerűen ténykedéséről emlékezve meg, hozzátesszük, 

hogy a sok fáradsággal járó szerkesztői teendők mellett, 
még fokozódott erővel pótolja a boldogult jelest, Ribáryt 
kinek örököséül szaporítja ama hatalmas kötetekké váló, 
nagybecsű történeti munka foliánsait.

Néha az emberi nagyság fokmérőjéül szokták használni, 
az illető ellenségeinek számát 
vannak ilyen nevetséges, kisvárosi, törpe ellenlábassal, kik 
szellemi invalidus voltukban, s koncleső álmaiktól elragad
tatva, földig hajoltak egy szintén törpe potenta előtt^és vá
rosuk leggeniálisabb szülöttjét mellőzték először egy — 
szinekurás főispánért, másodszor egy—egy (nevén 
nevezem a gyermeket!) zérusért.

így maradt ki Molnár Antal 1878-ban a parliamentből, 
miután Szamosujvár városát hat évig képviselte.

Holmi bornirt vidéki hangadók, akkor elragadtatva tap
soltak e feletti örömükben, nem tudva, hogy a mikor ők vala
kit elejtenek, az csak nagyobbá lehet akkor!

és minőségét. — Neki is

Egy idevágó bibliai mondás, kenetteljes szavai így kez
dődnek :

„Boldogok az együgyüek . . .
És a cynikus együgyüek?
Azokkal szemben ösmeri Molnár Antal azt a rövid köz

mondást, hogy:
Contemne et vinces
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De nem.
Ő halad a nagyok útján, ott pedig nem szoktak pulyák- 

kal számolni ....

cPctcici dotván՜.
A Petűfi-társaság szinte legfiatalabb tagja — űrmíny. 

De fáj dalain, mig se azt mangyuk, hagy: mijen fijatal már is 
Petűfista, hanem hagy: ijen fiatal is már is — mám elük.

Duguzútársa annak a hírhedt, tizeuháramprabás mámeluk 
lapnak, a Kalazsvávi „Telekinek. A fixum an kívül 
В hi к ás si a szerkeszti!, nimejkar megdicsiri egyik-másik 
cikkit is veri a publikum elűtt a mejjit, hagy ez a fájn ürminy 
fiú, az ű munkatársa! Is ez n ágyán szám árú dalag pedig. 
Mer a miúta K. Papp Miklús meghút is Lukács Bíla elhatta 
az ű egyéni „KüzvilemínyMt, azúta ű kíné hagy legyen a 
fiatal ürminy ujságirúk küzt, a legjabb iskalába!

Is az az asztrák tentájű Bhikássi az ű ískalájába 
szerzűdtette is meg lett ülve Pete lei-be a szabad gan- 
dalkazás.

Csak nágyán ne hallgassan a szerkesztőire, nehagy eccer 
ú is az eskűttszí-kníl ke re se a becsülettyit, mind 
a kalazsvári zsidú redákter.

A mink fijatal Peteleink elsű sarba — ürminy. Is ez 
mingyár megláccik, az ű számitásas dugain. Nem hagygya, 
hagy lefűzzük. A pennája fájn. Hárítás szípen ír rajzakat, 
is navellákat, hagy gusztus alvasni. Ezekir minden p rat ekein 
nílkül, választatták meg a Petűfi-társaságba.
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Ennek ugyan tlrvend Vártán, de annak míg jabban, 
hagy lefűzi a redákterit is a fájnabb írásait kiüli a habarík 
„Napi ú“-ba, „Hú na pás szemlíbe“ is „Arsz ág Vi
lágiba is csak másaccari melegitis kippen, mind a kalazs- 
vári kápasztát, nyamattya a „Te lek“-be. Migis csak betej- 
jesedett, hagy az ü rminy lefűzi a z sid út. . . .

Senem Szamasujvárt, senem Erzsibetvárasan, hanem 
Maras-Vásárhejt született. limit szakta a „Telek“ az új- 
dandászait kalpartálni. Mast Petőiéit csípte meg, azaz 
Petelei csípte benne az ti rdüget. Be úgy van ville, mind 
az egykari aláli, a ki kísűbb eleresztette vuna, de akkar már 
az tirdüg nem eresztette — gje fel!

Mi szerettyük űtet is azir adunk egy tanácsát niki, hagy 
hagy szabadujjan meg az ürdügjitűl, ellcnkezisire annak, hagy 
az suhase aluszik....

Vittse el eccer a styl üst is írj an egy fáj n szabad- 
szellemű, fijatal lilékhez illű cikket a „Telek“-be, hagy 
düjjenek iissze túlié azak a rathadt hasábák! Biztasitam, 
hagy másnap már nem lesz „szu n у a g“~dássa a „Telek“-nek, 
hanem csak s z ú-bagara, a mejilc nem fagja tübbet a sub
venti ú s bankákat fául en cián а к használ ni.

Ajánlani, hagy alvassa szargalmasan a Kanstántinápalyi 
ürminy újságát a: „M á m u l“-t, mer az megtaníttya, hagy 
egy ujan lapnál, hűl ű dugazik, к tinny en azt veszi íszre, hagy 
az ízlise m á elmúlt....

iA/VA/VVvyv-v/4T^-V

Matíuttijs Síavniiia*
(az egyedüli ürminy szinisznű.)

Nágyán csudálatas dalag, hagy a mink illink virű nípünk 
küzt, mastanság ás is egy színia sincsen! A magyar szini-
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szét türtinetibe is üssze vissza csak egy üvminyre akadhatak. 
Az igaz, hagy ez aztán rántás pílda.

Hallusy Karnilia nevit, hir it, ttsmeri az égisz arszág. 
A ki nem (ismeri, megirdemli, hagy ne tugygyan alvasni.

Igen! ű ürminy!
Annyi dicsűsíget szerezett a mi kicsi nádunknak, hagy 

száz füsviny ürminy pinzivel se lehetett vítna meg vásáraink 
Az ű gyimántas tarka, az ürminy níp dicsüsiginek a hi r de tűje 
vut is inast a mikar halgat, rígi, nagy hire inekei hejjette.

Mig gandalni sem tudok, hagy mifile gáládsinnal1) 
szujjak rulla ?

Ippeg az ír, hallgatásas bámulásba csapam magam, is 
csak annyit irak, hagy űtet úgy kípzelem, avval a ká
prázatos szereplisivel, mind a mikar meg türtinte magát az 
a szajátík, mejik szerint:

„Mikar sírtál kacagtál,
S mikar kacagtál sírtál!“

Mast a mink lelkünk is sír beli, hagy minden ürümbűl, 
ügy t.ülled is csak a rígi e m 1 í к к e 1 marattunk !

De vigasztaludni lehet, mer jú irásas emberek azt man- 
gyák, hagy az emlikezís a szeretet....

II.
PalitikVLs Világ.

A leg nagyabb hivatal n a к szinte az égisz arszág- 
ban, — de a legkissebb p a 1 i t i к u s. Az ű csendes, jú

i) Szuval.
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termíszete, hamar kieszelte az ű hivatását is mihejt szerit 
tehette, rügtün számsziki ékítik lett.

Váltazatlan, mind íszak csillaga.
Ütet nem ingattya meg sem a Tisza szerencsije vagy 

bukása, sem a ha barik kar mányim i jutása.
Ű áll is uralkadik, a mink ürümünkre!

Akárhány gazdag ember míg misire valút is ad, 
hagy az Isten agygyan níki bár egy gyermeket. A szegíny 
embernek pediglen estistül hull az áldás!

így vagyunk mink aránylagasan szeginy (kicsi) níp. — 
Csak úgy dúl küzüllünk a sak hires ember!

Gajzágú Salamannal is eccere, legalább kit ezer tirminy 
szerencsije jütt a világra.

Lcgtübb baja van, — mind minden nagy embernek, — 
a r a ka naivak Az az inkább azakkal, a kik annak tar
tják magakat.

Eliizünlik államás keresísekkel, mind azt a szeginy 
Kassuth-at, valami pimaszak: a Ka ssu th-b an kukkal.

Ha valakit viletlensígbűl Gajzágünak híjnak, az mingyár 
elűáll, az ű alázataskirisivei, hagy hivatallal nyújtsák az 
ű íszbili kurtaságát.

Mintha bizany Gajzágú Salaman azír к űzte fel magát 
abba a magas államásba, hagy szellemi ügyefagyattak pra- 
tektara legyen.

Szamasujvár választatta meg eluszür viselus kuvetnek. 
Ez vut az elsű lípís az ű nagyságáim.
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Níhány ívvel ezelűtt vut nállunk. Nagy fáklíás bandá- 
zást attak niki. Is ű akkar, az ő nagy lelkihez miltún kú
szhat nikünk:

— Életemben önök voltak a nap, s én a szerény hold, 
mely önöktől nyerte fényét ....

Nagyan szípen vut mandva.
Csak kirjük vegye gangjába mígis egy kicsit jubban a 

mink várasunkat, mer valami ex - pudlispr ingerek 
mahunap ada visznek ásis, hagy míg magunknak sem 
fagunk fínyeslcedni ....

Gajzágű Salamant az idin nagy csapás írté.
Szamasu j V ár, is egy arszágas hírű uzsurás pin- 

zei, egy Gajzágút küttek fel küvetnek az arszágházba, hagy 
kampramittájja a Gajzágú nevet.

Vannak elemi csapásak.
Azak ellen att vannak, a biztusitú intizetek, villám- 

háritúk is künytir adamányak.
Mikar azanban, az aktalan hiúság lejtűjin viszi vala

kit a butaság: az ellen nincs menekedís.

Tehát ez az ürminy kiadású tatár elrabalta, elcsábitatta, 
a fanny ad է báju menyecskit: Szamasuj várt, mastani 
divat szerint bankukkal.

Maet már igazán: Szegény tatár!
Míg szeginyebb arszágház! . . .

£niiacc> c6i/fcL

Az appusának a veje. Ez pedig nagy szú. Fiiig meddig 
kilípett a habaríkbúl. Ez is nagy szú. Ű lesz az elsű
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ürmíny píuzügymini.· zter. Ez pediglen a lehetű legnagyabb szú!
Ámbesze! Már rigón itt az ideje, hagy az arszág elsű 

kereskedő nípje — az ürmíny ·— megkapja a ka ran át, a 
számadásas eszí irt, is a felsig szúlicscsa fel a mink Lukács 
Lilánkat, hagy válajjan pínzügyminisztersíget.

Arezágas hírű. czikkejit üsmeri az arszág 
mire valú számadásas írtekezís nincsen, hagy ű házzá ne 
szujjan fájunk Az a mámeluk Szapáry, ki riank súzta azt 
a keserű ezukras odúját, — házzá kípest — csak egy grájz- 
ler. Mit is akar egy gráf a pínzügyminiszterslggel ? Az nem 
mágnásnak valú. Nikik csak luvak, spart, (de nem spa- 
r a 1 á s!) к á r tу a, sárga-fekete 1 a b agú a kasz in un, 
drága s z ini szn ű к is z sidú к ízre került j a s z ág 
kel! Nagyabb dicsűsígire a rigi magyar nívnek! . . . .

Csak az a jú a dalagba, hagy űk nem magyarak már, 
hanem egy у híján is egy ’-vei tübbel valamivel külünbek a 
rígiekníl ....

A ki írti, hát, hát írti ....

Vala-

Elűszür Szamasujvárt, azután Erzsébetvárasan vut vi- 
selű) küvet. Hetvennyvcba lett Gy u la -Feli ír várt meg- 
választúdva. — Az idín újra.

Azt mangyák, hagy mind a kitcer sak pínzibe került.
Külünus!
Talán csak egy 1 e e n d ű p í u z ü g у m i n i s z t e r, nem 

járhat pínz nilkűl!

Csigur-migur, csipp-csapp! Akárki mit beszíl, ű ki
ll p e 11 a ha b a r í к b ú 1.
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Mink megijettünk, hagy szaparadni fag, az ürmíny 
máméluкак úgy is nagyan kicsi száma, De nem úgy vitt, 

Párk ásztudza! !)
*

A fehír váriak tudvalevőleg: к a t a 1 i к u s papa к 
is zsidúkbúl jönnek ki nagyobb riszt. Az elsűken a püs
pök a tübbjeken a mennyibe árendásak ... újra az 
uralkadik . . .

A mikar В í 1 a k.lipett a habaríkbúí, hát a zsidúk 
azt hittik, hagy a m ámeluk а к küzi menyen, is a püspek 
azt, hagy s z i 1 s ű b a 1 ni dali lesz, mind Swarcas Gyula.

BiIának vut esze !
Jütt a palgári házasság, azaz hagy csak a fele: „Zsidú 

keresztyennel, házassá gbacsaphatytya magát."
*— Na már mast! gandalta Bíla, — ha mámeluk leszek, 

hát meg kel hagy szavazzam a z s i d ú-k eresztyín házas
ságát — is akkar megharagszik a püspek; ha szílsű- 
baludali leszek, а к к arjúzan isszel: a valűságas ρ a 1- 
gári házasság behazatalát kel hagy kírjem, is akkar míg- 
j u b a n meg ha raguszik a püspek.

Leszek pár tan kívüli . . . .
így farrázudatt meg а к a t a 1 i к u s püspek (Utakban) 

a zsidúkkal eccere!

Pár tanki vülisíg: messziről elenzíknek látszik, 
de küzelrűl mámeluknak, — egy jüvendű miniszterségért.

A szílsű-baluldalnak pínzügyi dugakba van a legkeve
sebb embere.

!) Hálá az literinek.
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Ezír az új arszágházba, szeretniük Bílát is Irányúik 
küzüfct látni.

Rigebben úgy is navellákat tett írásba a bányász ilet- 
bűl, mast a türvinykezisi navellák Hetibe legyen ű 
egy hús, a ki beli szerelmeskedik a szílsűbal egyedül tiszta 
palitikájába .....

A „pászszi vitás“ úgy is csak lázitú aluliaknak valú,

^fCavaív Զ-սէ&Լ

Ha egy (ismeretesebb náciúbúl jün valaki a házhaz is 
az udvarán megái, hát azt mangyák, hagy itt van egy ember.

De ha egy fájn íirmíny csinál küzeledist, hát azt man
gyák, hagy itt van egy ürminy.

Hát az ürminy nem ember?
Míg ha a zsidúra, vagy aláhra mandanák, hát na ... .

de riánk!

Ijen gandalatak csináltak talangást az eszemnil, mikar 
a legnagyabb ürminy szílsűbaluldalinaк tettem 
a nevít írásba.

Navák Gutzi — ürminy.
A palitikája magyar.
Isis az egyedüli magyar palitika, mert más nincs is 

a függ etlen sí gin kívül.
A mámelukaknál: van kilátás hivatalra: a lia- 

baríknál: mini szte r sígre; a pártankivülieknek: 1 esi- 
puskásságra. Csak a függetlensígieknek nincs a 
maguk számára, semmi haszanra kilátás. Mert a magyar
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níp tüllek vár j a, hagy teremtsenek egy ü a áll U Ma
gyar a rszágat!

*

Navák Gutzi bizanyasan elfelejtette már a nevít ü r- 
mínyűl leírni, elfelejtette, hagy a miatyánkat hagy 
mangyák tirmínyűl, ríg nem járt (talán sulia!) Szamasujvárt, 
— ele ezekírt ház ár szír a v1) megbacsátunk níki, mer 
megtanulta hejjettek tánta r it ha ti an magyar pal eti
kusnak lenni, a mijennek, minden becsületes ürmínynek 
lenni kíné!

Hájfejüek nem számítanak . . . .

A neve csehes.
Születíse ürmíny.
Ű mígis magyar.
Hunnan van ez ?
Nagyan egyszerű. Csak a vak nem láttya, hagy a neve 

vissza feli alvasva, tiszta magyar, is azt magyarázza, ha 
a neve vígm к á (betű) van....

Nagyan ajánjuk, hagy a karmány ellen csak műkügy- 
gyik tavább. Vágja mind a düblecet! Is ne fejjen attul, hagy 
úgy tanál járni, mind az ürmíny a szászszal, a mikar 
verekedett ville is a fűdhez vágta a hagy ma-lovag at, 
de mikar látta, hagy egy égisz turma szász jün hagy ne 
hagygyák, hát az ürmíny magára húzta a szászát, 
hagy gandajják hagy ütet veri a szász. Is a vígin nem 
lett semmi baja.

i) Ezer ürümmel!
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Tiszáikat nem tágja vídelmezísbe venni senki. 
Legfejjebb Csernátani, abba a sunyi „Ellenűr“-be 

fag mellette ínekelni. De nem számit az ujan ember n út áj a, 
a ki valami banknútákkal vut üsszezavaradva eccer . , .

Legyen ujan mind eddig,
Bátar is nyílt.
Bátarság az erű, nyíltság a becsület!

V^y™V-4Z\VXy-vZX/VZVZ4iW

Díszörmény.

Щ §си

Nemes Gróf!
Nem jó az ördögöt falra festeni ....
Ön egy tárcacikkében kijelentette, hogy míg az égen 

csillag és Szamosujvárt ángádsábur leves lesz, addig nem 
féli a földi élet ügyes bajait, mert mi megválasztjuk: dísz - 
örménynek!

íme. Megtörtént ....
De viszont elvárjuk lovagiasságától, hogy igyekezni fog 

mágnás déjeunereken a d á 1 á u z i és buzsen у Icának (ejtsd 
dáláüzi, büzsányisz) az udvar к épességet megszerezni!

Örményessé oblige ....
Tizenötezer örmény nevében:

Afganistan Vártán.
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III.
«A. üsilsnül յ՜Ա-ЪЪ Ib.stllg'a/tn.i.,

(Ezek teszik bí az aj fut.)

oP átt'ubámj.

pesti fúarvas.
(A ki sajnájja az ütvén krajcárt, hagy azt a ka

rnisa a 1 áh nevit, egy szíp magyarral felcserijje.)

c&azácbcmxji Qidú.

(A kinek az arckípit kiméletbűl nem mutatam.)

3aíiaP> eBacjá?án.
(A kit míg Szamasujvárt is elfelejtettük.)

QTCe^íiú albpdti.

(A ki nem szigyelli nímet újságba írni!)

Ա b&amaoujvavi új

iirmíny máméi »le.
(Párbeszíd betű Iliikül.)

— ? . . .
— 0—0—0!
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IV.

TZlil lfüldielr,

A miúta nem muszka miniszter, azúta a szamasuj- 
vár i palgármestersígre vágy fűlik, mer megtutta, hagy 
itt az elsű kütelessíg·: másakra hallgatni!

(Ám erikában.)
A legnagyabb ürmíny katana, a ki ríg elfelejtette, hagy 

mijen íze van a dáláuzinak! —

-<l9Gln>
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Urminyesltett versek.

Piras a te ,
Piras a te kendűd, labag is , 
Fínyes a te szemed ragyag is J 
Rágam a szemedet de bagár,
De szived liányka csapadár.

Gandalnád azt a mit ín angyalam. 
Szeress belím, in azt gandalam. 
Szeress belím májke ha lehet; 
Bizanyisten nem kírek egyebet!

Piras kicsi szád ....
Piras kicsi szád beszílíse,
A hajnalban, a hajnalban 
Fülemüle íneklíge.
Mígis mikar haliam
Ujan nagjon reszketek, ,
Asis mind ígihábarúkar
A nyárfás levelek! (Váj gye minye!)

Mikar níkem . . . .
Mikar níkem muzsikálnak, 
Fáj a pungám fenékig !
El se tudam ásis felejteni 
A farintat a rígit!
Akkar is úgy muzsikáltak, 
Mikar tányiraztak esmit. 
Mind azt fagadta,
Is váltig mandagatta,
Hagy nem tányiraz a sírig !

-- ------------
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Gámbetta iirmíny.
Azt a nagy francia államas firfit mindenki üsmeri.
Is mindenki azt hiszi rulla, hagy francia, nimejjek, 

hagy — zsidúl
Egygyik se igaz! Nem bizany!
Gámbetta — iirmíny. De míg se nem.
Mandak egyet!
Gámbec ca\ — anyit’ mand tirmínyűl, hagy: te gámbecl
Ez unnan van, hagy mikar Gámbetta kicsi iskalás 

iirmíny fiju viit, hát úgy csúfaltak a tübbiek, hagy: Te 
gámbec!

Kisűbb, mikar a franciáknál is bijütt a nívmagyara- 
sítás, hát ű Gámbec-bűi. Gámbcttára váltaztatta a nevit.

Is így lett tulajdonkippen ű nem is ürmíny — hanem
gámbec!

Bizanyság ni ki, hagy iijan sakat ád a gyamrára.
Ez a legigazibb piaiba egy valudi ürmíny re!
Ha egy rasz ítvágyú ember azt mangya, hagy ű ürmíny, 

— nem szabad elhinni! . . .

v- —-
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(Vegyes adomák.)

I. Ferenc alatt a szainosujvári örmények valami városi 
ügyben küldöttséget menesztettek, akkori plébánosuk vezér
lete alatt Bécsbe. A hivatalos szóváltások után, a császár,— 
ki 1817-ben látta épülő templomjukat, — kérdé, hogy miben 
áll a templom építtetése?

— Még csak egy kis képecskóre volna szükségünk, vá
laszolt a plébános. A templom kész. A császár azt gondolva, 
hogy valami kis Iíépecskéröl vagyon szó, s ezeknek a 
szerény igényű embereknek valami igénytelen képecskén 
akad meg csakugyan a szemük, rendeletet adott ki, hogy 
a Bel vederéből választhassanak.

Ezek egy pompás, életnagyságú (állítólag) Ruhens֊íó\e 
drága festménynyel állottak odább.

Haza érkezésük után figyelmeztetést kaptak, hogy nem 
volnának-e hajlandók a képet, valami más fejedelmi ajándék
kal visszacserélni, mert csak vétségből lett részükre átengedve, 
mivel rendkívüli értékes. Kérjenek például nemesi praediká- 
tumot, mit a város keltezéskor használjon.

A válasz az lett, hogy már csak megmaradnak a felség 
kegyének e látható bizonyítványa mellett.

És a képet szépen berámázták egy oltár felett.
Máig is sokan bámulják, a főtéri templom remek mívű

ereklyéjét.

(Felmondott penitencia.) Egy részeges örmény gyónásra 
szánta el magát. Hosszas küzködés után bevollotta, hogy nagy 
gyengesége az iszákosság. A pap csak úgy akarta feloldani 
a mértékletlenség bűne alól, ha fogadást tesz, hogy többet 
nem iszik.

*■*" (i;0 ·*"*՛*"·
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Megfogadta.
De véletlenül már más nap pityókos állapotban talál

kozott a pappal. Azonban nem jött zavarba, basem előre 
oda kiáltott a papnak:

— Áhácsá derder! (Tisztelendő űr!) A tegnapi ígére
tekből nincs semmi!

(Hermáphrodita.) A fiatal Ádól már többször hallotta 
beszédközben említeni a „hermáphrodita“ szót.

Egyszer kíváncsian kérdé atyjától:
— Ugyan édes papa, mi az a hermáphrodita?
•— A papa: (zavartan ötöl-hatoJ.) Hát tudod lányom 

olyan .... sem egyik, sem másik. Közömbös dolog!
(Masí apj
Fiatalember: Nagysád hive a nőemantipátiónak, vagy 

a házias szerepkört tartja méltóbnak a nőkhöz?
Adél: Nem uram! Én hermáphrodita vagyok!
Tableau!

(Gondolás, nem mondás.)
Összeveszett két örmény, s kíméletlenül lecímezgették 

egymást. Az érzékenyebb fél törvény elé vitte a dolgot, be
csületsértés miatt.

A másikkal lefizettették az öt forintot.
— Itt van az üt farint, — fakadt ki az elitéit, — itt 

van a másik üt fai int s míg eccer mandam, hagy gazember vagy.
A járásbiró figyelmeztette, hogy ha ezt mégegyszer mondja 

— elfogja záratni.
— Na jul van, inast nem mandam, hanem csak gan~ 

dalain ....

(Jogi vizsgán.)
Tanár: Mondja csak kérem, miféle esetenk qualifikálna
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a következő incidenst. Ön például, vádolva van, hogy gyil
kossági szándékból rálőtt egy emberre, a ki észrevéve vesze
delmét hirtelen felre ugrott és a golyó egy mellette álló ár
tatlant olt meg. Bűnténynek qualifikálná ön és mifélének?

Doktorjelölt · Szerintem ez tőlem nem volna bűntény.
Tanár: Nem ?!
Doktorjelölt: Nem! Hanem csalási kísérlet· volna attól, 

a kit lelőni akartam ....

(Kártyázás közben.)
Mákáót j át sztak. A bankár elégülte u tekintett a meg- 

koppasztott blattistákra, kik közt ült egy szótalan, idős férfi, 
ki összes pénzét elvesztvén borzasztó mord arccal nézett
maga elé.

A bankár vigasztalni akarta, s nagy komolysággal
vető oda:

Szeretem az urat, mert nagyon tréfás . . . .

(A halál révén.)
Haldokolt az örmény és aggódva várta, hogy megvir

radjon. Azonban kora éjfél volt még, s türelmét vesztve 
felsohajtozott:

— Kelj fel nap, kelj fel nap, inéit majd felkelnél, de 
nem lesz kinek.

(Hogy is kérdi.)
Egy félénk úri embert szállított a székely fuvaros az 

erdőn keresztül. A mint beljebb haladtak, az uraság félénken 
tudakolta:

— Nem járnak rablók erre?
A székelyt sértette, hogy valaki az ö vidékén mer 

rablót keresni és boszankodva mormogta bajusza alól :
— Ha csak most nem viszek.
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(Vétek.)
Fogorvos jött Szamosujvárra a nagybét alatt, de az üz

let gyengén jövedelmezett, pedig máskor megvolt a páti mi
sekkel elégedve. Egyszer azonban rájött a dolog nyitjára:

— A vallásos örmények véteknek tartották a nagyhéten 
fogat húzatni.

(Viccet tanuló székelyek.) Sokszor hallotta már két 
székely, hogy: Vicc! vicc! Egyszer aztán elhatározták, hogy 
elmennek Becsbe viccet tanulni. Tud a nimet mindent! És 
az első német kivel találkoztak, csakugyan sokat tudott, mert 
még magyarul is beszélt. A krónika szerint felszólították a 
geniális kultur embert, hogy tanítsa meg őket viccelődni. A 
német európai előzékenységgel fogott kívánságuk teljesítésé
hez, elvezetvén őket egyik ház falához, hol fejükbe önti a 
kedélyesség tudományát,

— Látják? kérdé tőlük, — én most az egyik kezemet 
a falra teszem. így ni. A mikor azt mondom három! hát 
valamelyik csapjon rá a milyent csak tud.

— Jó.
Az egyik székely neki készülődött.
— Egy, kettő, három!
Az utolsó szónál nevezetes leleményességgel kapta félre 

a falról a kezét, és az erős ökölcsapás csak a vakolatról 
horzsolhatott le valamit,

— Ugyan bizony, hát ez a vicc?
— Ez!
— Jó.
Útközben már alig várták, hogy a faluba érjenek, meg

mutatni, mint kell viccelődni.
Midőn a falu előtti szántóföldre értek, nagy örömmel 

vettek észre egy nehány munkálkodó komét. Már előre kiál
tották : Most jöttünk Bécsből. Megtanultunk viccelődni!

Gyerünk haza.
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— Hát aztán, hogy csinájják azt ? kérdő egyik kiváncsi;
A melyik székely Bécsben a német kezehelyére csapott, 

ijedve vette észre, hogy nincs- körülöttük fal. De találéko
nyabb lett a másik és az orrává lapította tenyerét, izgatot
tan magyarázva, hogy a mikor azt mondja „három“ csapjon 
olyant a kezefejére, a milyent csak tud.

— Бет bánom! volt a biztatás.
— Egy ! Kettő! Három!
A mint hűségesen elkapta az orráról a kezét, olyant 

csapott arra hatalmas öklével a másik, hogy menten kibugy- 
gyan a vére.

— Bécsbe máskép ment, a nyüstyit a vicéinek!
— Mégis huncut a nímet!

(Takarékos.)
Egy fösvénységéről megyeszerte ösmeretes gazdag ՜ 

örménynek, beteg lett egyetlen kis fia.
A doktor megírta a recipét, de az örmény sokalta az 

árát és a gyógyszertárban kérte, hogy az orvosságnak, csak 
a felét készítsék el.

(Tempora mutantur mores.)
Az osdolai székelyeknek tudvalevőleg nagy kereset for

rásuk a cseresznye. Ha jó termés van, akkor jólétében, kicsit 
rátarti az ozsdolai. Télen aztán már alább száll a kedve. 

(Télen.)
— Hová való kend bátya ?
— Bizony mi csak Osdolán nyomorkodunk.
(Nyáron.).
■— Hova való kend bátya!
— Osdolai, — mi haja vele^l
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(Az örmény párbaja.)
Egy grófhoz ment az örmény, hogy költsön adott apró

pénzét kérje meg. A gróf, — nyilván, hogy menelcedjék tőle, 
— ijeszteni kezdte.

Nem használt semmit.
Végre az utolsó eszközhöz folyamodott, s mikor szó

váltás közben az örmény keményen visszariposztirozott, — 
kihívta párbajra.

— Nem bánami — volt a válasz, — menyünk hasszú 
csüvű puskára, is üt lipisrül ón fagak elüszür lüni.............

(Igaza van.)
— Hűl mísz Lukuca?
— Kristyánál!
— Hát aztán ?
— Az áliba! !)
— Há mír ?
— Tüzijátíknak!
— Mikar kezdődik ?
— Este nyúc urakkar!
•— ’Sze akkar sütít van!

(Önérzetes hitestárs.)
Csámics Ántan jómódú házbirtokos volt. Egyszer ki

adta boltját egy kevésbbé vagyonos kereskedőnek. Midőn 
kész volt a szerződés, elvitte a feleségéhez, hogy olvassa ő is.

Kezdték olvasni:
„En Csámics Ántan, kiadam a boltomat X. Y. úrnak 

haszonbérbe“ ....
— Áljatak meg! — kiáltott közbe az asszony.

0 Sétatér. .

— 50 ·—-



KALENDÁRIUMA.

— Na mi a baj ?
— Te sakkal gazdagabb vagy mind ű, is van háram 

házad is te mígis csak: „ In Csánics Antan“ vagy is ű „X. 
Y. úr“ ?! Nem egyezem beli!
~ Aztán kiállították másodszor a szerződést és így kezdték: 

— „Én Csámics Antan úr“...............

Kalazsvári rajzak.
Kolozsvárt négy politikai lap van.
Az örmény születésű „Magyar-Polgár“-t 

és a
kibérelt „Telek“-et 

A „Kossuth-Világ“ tartja magát.
Az „Ellenzék,“-et tartja a közönség.

tartja a 
rendelkezé

si alap.

A két első újság mód nélkül fájlalja, hogy Kolozsvár 
mert két függetlenségi képviselőt választani. Siihdegeli-Lin- 
Hon helyett Parthát és a bokros malheurü helyett: Ugront.

Választások előtt, náluk is „derék iparosaink“ járta, de 
a hogy tudva lett a kormánytalan eredmény, rögtön „éretlen 
tömeg“, „lármás csőcselék“, lett a nevük a kolozsvári iparo
soknak.

Az egész pedig csak úgy történt, hogy a kolozsvári
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választók, valahára szabadon gondolkodtak, amita nevezett két 
— úgynevezett — lapnak, csak hírből szabad ösmenii.

Náluk az első a bús ventió ... és a második az a ne
vezetes szerszám, mi élőiről épen ügy mint visszafelé olvasva, 
e nevet adja ki:

Tehát az örmény születésű „Magyar՝֊Polgár“ és a ki
bérelt (és kibérelhető) „ Teleld1 jövőjében a schleif erek jobb 
hajnala dereng ....

Jó vásár lehetett.. .
X. ügyvéd irodája, amerikaiason bolt mintára van be

rendezve.
Egy vidéki atyafi belátogat kíváncsiságból és portékát 

nem látván ott, illedelmesen kérdé:
Vidéki: — Mit árulnak itt kérem ?
Ugyvédbojtár. ■— Szamárfejet!
Vidéki. — (Látva a két bojtárt és az ügyvédet.)
Akkor jó vásár lehetett, hogy az egészből csak három 

maradt meg . . , .
Grand tableau!
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„Kelet“-! kérdések.
1.) — Mi az analogia a „Kelet“ éS a szekértengely

közt ?
— Mind a kettőt — kenik.

2.) — Miért ereszkedik le Petelei István odáig, hol a 
„Kelet“ hasábjai kezdődnek?

— Tudvalevőleg a „szúnyogok“ a szemétdombok fölött 
szoktak „zümmögni.“

3.) — Végűi mi a különbség a „Kelet“ és a szekérten
gely közt?

— Az, hogy a szekértengely kenés előtt, míg a „Kelet“
csakis kenés után tud nyikorogni . . . .
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Afganistan vártán

Az in párizsi utam
AZ 1878-IKI KIÁLLÍTÁSAS BARZASZTÚSÁGKAR

I.
BENYAMÁS.

Paris, JuniPa kettü.
Fiatalkavamban mind attúl filtern, hagy meghalak a 

níkűl, hagy jul lakaik pecsenyível! Mast mind az kenyefikált 
bennem, hagy meghalak a nílkűl, hagy meglátnám azt a rá
látás Párizst! De megtürtint is mast mit mangyak ? 

Kanzerváre dignerisz,
Áclipár Vártán incs gánisz ?

Micsinálak? Hájjaj! Bámulak is a peránamat1) tátva 
hagy am. Azt se tudam, hagy hűl kezdjem! A hagy megirkez- 
tem beszállásoltam magamat egy Hatéinál. Eh! Ujan nyüzs- 
gist is mazgást ásis nem is gandaliam! Ezek a franciák 
ujanak mind a csikakl In nem tudak ugyan afilekippen be- 
szílni, de mígis tudnak ingemet irteni. Egy Bicsi Csicsarkát2) 
haztam, is az csinál beszídet küztünk. — Az elsű vacsarán 
mingy ár eszemnil jutatt mi ítélünk Jámesz, is kírdeztem 
Csicsarkátúl, hagy itt nem eszik ? Azt manta, hagy nem de 
ujan hires, hagy egy Londoni negyedik várast úgy hijják 
hagy: St. James! Ki hitte vuna eztet ásis?

Reggel kimentem az ucánál is nagyan csudálkuzuit ári- 
lim. Láttam egy szíp asszanyt mind rákok vutak a ruháján. 
Csicsarka manta, hagy ez divatt. Tessik! Nem jubb vuna 
atthun is így iitüzni? Mijen sak rák van a Szamosba, vagy 
venni is jubb vuna, mind fábrikás szülüt is szedret tenni 
kalapakra drága pinzir. Kisübb kisült, hagy az az asszany 
csak ujan De mit mongyalfi) vut. Nagy kellemetlensígem vut

i) Számat. — 2) Cicerone. — 3) Demimonde.

—— 54 “



KALANDÁRIUMA,

már. Csináltattam nívjegyeket is mast ín nem tudenn olvasni! 
Akurát így níz ki; „ Vártán Afgánistán de Szamosvjvár.“ 
Azt mangy a, hagy del Ugyláccik itt kiteszik, hagy de csak 
Szamasujvávi!

Láttam MáchahaV) Ez is tirminy kell hagy legyen, 
mer mingyár a mink máchashunk5) jutatt eszemnil, az ű 
züdes színivel.

Mast menyek a Traha0) feli, A mit att nizek, a II-iк 
benyamásba mandam el!

#

II.
BENYAMÁS.

Párizs, Juninak kettű.
Elindultam Csicsarkával a Traka feli is menísküzbe az 

idevalú Szamos7) higyán mentünk keresztül. Khánní jesz 
gámná!8) írtam, mit írtam másik benyamásba mazgásrúl, de 
a mit itt níztem, az ásis megfagha tatlanság, hagy ín is czif- 
rázásba nyamjam a pennámat. Hagy man gyám a magyar 

. bundáknál is vigezzem a jápánus vasaknál?) Eccer csak 
nagy bandázást hallattunk is sak ezer katana kanyaradatt 
gyakurlú mezűre indulva. Mentek sak emberek is mentünk 
mink is, kicsit fílve a zsebesnetszüktül! A hagy kiirtunk a 
rítre, káprázást csinált a szemünk ásis a sak drága ruhák
tól ! Att vut Máchacli, a Sakkal10) is s Vályús11) angal her
ceggel. A katanák nagyan szípen mazagtak, de csak akkar 
hasanlitattak a mijink osztrák katanasághaz, a mikar futat
tak! Máchach dicka magasságán állati a tübbijekkel, a hagy 
elütlek vígig mentek.

A mikar vígé vut a gyakarlatnak, bimentünk a magya-

4) Macii Machon. — 5) Büjti ítél, mártani kel kenyivrel. — c) Tro- 
kaderó. — 7) Szajna. — 8) A miúta csak vagyak! — 9) Japán! vázák· 
— 10) Persa Sali. — u) A walesi herceg.
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rak csárdájába, egy ke vis bárrá, partul is melcgtűl meg- 
szomjuhazva. In egy üreg angol mellí kerültem is a Csicsarka 
szájával beszilgettünk. Mantam hagy mi vagyak is hinput 
jiittem, ű azt illanta, hagy ürmínyek fagygyin nagy háború 
vut. In nem emlékeztem, hagy Szamasujvárt lett vuna, de ű 
megmagyarázta, hagy Ázsiás arszágbeli ürminyeket írti. 
Kírte, hagy írjam ürminy hetükkel a nevemet. Is mikar kicsi 
hetükkel írtam, azt mandta hagy mir teszek fisiit is astart 
a nevein elibe ? Csadülkaztam, de ű lerajzalta mingyár ; kicsi á 
hetit ֊ui így níz ki, kicsi f—& igy. Mantam, hagy igaza van 
is nagy an íles a szeme.

Pesti muzsikásak húzták a nutákat, a miket az angal 
nagy an szeretett, is nagyan csudálkazatt, hagy ín ujan komo
lyan halgatam.

Hm, In a tángyirazásra gandaltam!

III.
BENYAMÁS.

Párizs, Juliba kitszer.
Bámulak, hagy látam a pappirast a tegnapi káprázá- 

sirt! Külümben nem vágak vigit beszídemnek, hanem kezdek 
elül. Már sütitediskar hallattam, hagy ma nagy tűz víz moz
gás lesz. Alig vártam, hagy rákritázást nízzek. De mígís 
elíbb bi níztünk egy színházba, hűl nagyan gyünyürküdtünk 
Gámyir12) játikába! A mikar kürtünk, akkar már nagy tüz- 
játik preckelűdett mindenfeli, s akkara tálán gás vut az em
berek küzt, hagy minden lípisre : Par dán ! Pardan!, Utójára 
belivutam kábulásba! — Att lehetett látni tíizbül csüt is 
szamarú füdzfát, nem úgy mind mikar Nyihulai bucsúkar 
szakait egy thábládz13) tűzjátíkas rállunk Kalazsvárrúl.

A mig igy níztünk, hát egy szígyen nílkűl valú fehíres 
nip, mind kacscsintást csapatt felím is ujan háráchcsiu) ma-

12) Garnier k. a. színésznő. — 13) Rasz, kumisz. — Ա) Gyilkas.
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salygásba hazait. In szldülni keztem is szinte szinte felije 
indultam, de erűt vettem magaman is égy misíre valút fapad
tam., kivettem a Lurcli vizet is megáztattam a lialántikamat 
keresztet csinálva, nem tántarattam el a felesígemtül,

Párk ásztudza!15)
Menyek hunap haza! Ijen átak níp küzt míg kifardíttya 

az ember a becsületessigit. Külümben is nincs egy valamire 
valú itel itt. Se ángádsábnr, se jámesz, vagy száraz buzse- 
nyizac! Sebül semmi! Mind fácányak, asztrákak is affile 
hekiátak,16) a mik tűi az ember míg íhesebb lesz! Csak a 
drága pínz menyen hárámina17) inudan !

Az pedig az elsű!
Az ember addig ember, a mig pinze van is jül elletik! 

A tübbi dulgak: alvasás, nyílvdnas szerepelte, j útik any s ág ; 
mind ujan dugak, mikre csak kudus ember ád valamit!

In pedig nem akarak az lenni!
Azír hát: gethám dun /18)

"Հ7ր" szslzÍLss.
Gróf Karácsonyi Guide falusi lányok közt erény díjakat 

osztat ki minden évben, egy húszezer forintos alapítvány ka
mataiból.

Mondják, hogy a falvak igen jól vannak megválasztva, 
mert azokból kerül évente a fővárosba — legtöbb dajka. 

Mindegy!
Guidii gróf vezekelni akar.
Egykor ö segített egy nehányat dajkaságra. 
így aztán előáll az a relativ fogalom, mit kucséber 

nyelven gautt-nek mondanak.

15) Hála Istennek! — 16) Nesze semmi fagd meg júl, — i?) Кц-
tyábúl jiitt, kutyábul menyen! — is) Menyek haza.
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Leviltáras pánthean.
(Rígi loveleimbül)

I.
^Afganistan yÁRTÁN

levele Baland latakhaz.
Mindenkippen háram.

Fiam szerkeszti! űr!
A Tisza karmány mind tavább szidni, is nincs kilátás 

riá, hagy bukjik. Pedig ha valahul vutak gáchnaczak, att 
vannak. A sültes ellenzik gambajit a fejibe sakat, is míg 
sincsen látszudása az égisz mazgásnak. Az a Szilágyi is me
nyit szán a kai (az anyja ürmíny) is nem ivi vigit egyibbnek, 
mint hagy az ű pártjába! valíi viselűs küvetek m égi jen ezik. 
In úgy gandalam, hagy aka az, hagy nágyán ábrándasadnak 
a piras bávsanyas szikkel, is ezir nágyán sijetnek, mint egy 
aláh pap a fagylalttal. Nálunk tűrt int ez a dalag, a mikar 
az uj aláh püspek Mállást csinált a nipnek, is elhitta, míg 
a havasiul is egy aláh paraszt pápát. Nagy itel-trakta vut, 
is sak szip paharat emeltek. Hát eczczer csak házzá к a 
fagylaltas ítélt, is a havasi papnak ujan vaníliás sárga szintit 
haztak. U azt gandalta, hagy able memel iga, a mijent a zsu- 
punyászája csinál atthun, hát egy nagy kalánba tette eczczere 
az égiszét, is mielütt bikapta vuna ada kiáltatt a sinaras 
inasnak: „Máj a porczie!“ Míg egy parcziut! Is eczczere bi
kapta ütet. De a másik szemfargatásba az égisz urak fel
ugrattak, úgy kijábálta: „Túlváj gyinczi! Tulváj !“*) Sijetett 
is megfájult a faga. A Alites ellenzikesek is így csinálnak, 
beli harapnak a bársanyszikbe (nem tudam máskip mandani) 
is Tisza tavább pusztítja az arszágat! Pedig ha ű tavább 
marad, mink is nágyán megfarázúdimk, mer akkar megmarad 
a mink fűispánunk is, a ki Jakab Bagdánt csinálta meg lcü- 
vetnek erűszakkal ásis, azirt, hagy beszijjen az arszágasgyü-

*) Tulváj, a fagajim ! Tulváj ! (Aláh belikiáltás.)
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lisbe a rabakrúl, hagy ne dalgazzanak ujan alcsuirt a szamas- 
ujvári várban, mert akkar az iparasak nem kípesek ílni. 
Ennyit mandatt az égisz másfii esz tend ű alatt, is ez élig ke- 
vis, ezernyuczszász pengúirt!

Id es fiam, szerkeszti! ur! In tu dák egy madat, a mivel 
ki lehetne szkepálni ebbűi a zavaras minisztersigbűl. Tugygya, 
sakszar mangyák, hagy az ürmíny is a magyar egy níp, hát 
csináljanak prabát egy égiszén ürmíny minisztériummal. In 
ajánlani a felsígnek.

Minisztereinü_kneк — Gajzágú Salit, (mast fű- 
szíkelísi elnük.)

Beles ügyinek = Garavit.
Pinzminiszternek — Lukács Bílát.
Kereskedű is f a r spa n tini n i s z t e r n ek — Pátru- 

bányt, a pesti fdarvast.
Habaruminiszternekyzz Czetz, fájn tábarnakun- 

kat Amerikábűl.
Vallás miniszternek — akármejik vallásas ürminyt 

bátran tehetik.
Ez az in gandalatam, is hiszem, hagy legalább rassz 

ember egy sincs kiűztük. Mindegyikbe bizam, mert vallásas 
emberek, is imádkaznának az arszág jullitiirt.

Alvasam, hagy Gidú gráf, a karácsanyi, Taliánarszágba 
ment szálámiirt is elkapták a pinzit. Mir nem hazatatt Sza- 
masujvárrúl füstült kalbászt, akkar bizanyasan nem lapták 
vuna el a pinzit. De ű mindig szigyel, ha ürmínynek man
gyák, de míg sakszar megissza az árát a renegátasságának!

Fejj eb b kifelejtettem írni a minisztereknil, hagy Jakab 
Bagdán, a mir rassz ül viseli magát, űtet Páus helyibe aján
lani Kárán sebesre mer ü már vut att fűispán egyszer, hát 
tugygya jül a kürülminyeket.

Saraimat fejve, ezzel vagyak is maradak'

Afgánistán Vártán.
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XL
Afganistan Vártán

levele Baland Istakhaz.
Piinküsd előtti hitbe.

Fiam szerkeszti! úr!
Arszágas esú vut n ül lünk is, valúságas áldás a nípnek, 

mielíítt a Szentlilek tüzesnyelvek kípibe jütt vuna belink. 
Mast aztán nyugadt lilékkel tüthetjük a szent ünnepeket, 
mert nem irezünk gyütrüdíst a nyamarúságirt. A kalazsvári 
sziniszek elmentek Dicsbe, hagy lássanak a nimetek is ma- 
gyargunyás darabat, is csudálkazzanak a minkfile praductiun 
is, báter a vigibűl. Hagy játszadnak Dicsbe! míg a nímetek 
is tapsainak! Akkar lett vuna hunczut dalag, ha ürmíny far- 
dításba mentek vuna a nitták! Dezzeg! De míg nem kisű, 
haliam, hagy egy hu napig lesznek att, hát ajánlaná az ín ter- 
ves gandalatamat. Inekejjenek ürminy íardításba, úgyis a já- 
tékasak majd mind bemácsmártak.1) ICtilünüsen egy uj 
núta van a mejik nincs mig lcatába nyamva, a Petűfi „Resz
ket a bakai·“ versesmandása. így níz ki elül:

„Gi taclitacse szdénighé,
Férp ká vrán meg trécsnigme;
Gi pápáhe szirdesz ánujnbesz,
Férp tu narem mindkesz ijnesz.“

Ijent tudam mig egy Dícsi herczeg se hall att! Alvás
iam, hagy magaknái rettenetes finyes káprázás is „Tavasz
ünnep ily“ vut egy Káralyi mágnásnak a kertyibe. Dar- 
zasztü pinz vut att, is mind valami gyermekeknek 
atták. I n ezt rassza 11 am. Mit tudnak a z а к anyi 
pinz el csinálni? Nem tutták az Azsiásarszágbeli ürmí
ny ekrek adni! mijen élisig van szegínyek küzt. Gidú grafat 
nem alvastam a pridikáluk küzt, szerencsijire! mer külünben 
megverte vuna az Isten hagy prídál, is az ür mi nyéknek nem 
küd semmit. Külünben az égisz dalagba nem vutak az ür- 
mínyek benne. Egy nagyan szíp Dagdán kisasszanуt 
alvastam, hagy a firfik fej it inegszídítette, is ezerpengűt ka-

Ь Barna emberek.

•— 60 —



KALAKDÁRIUMA.

pat egy graftúl, hagy egy kicsi pezsgűt adatt neki, de errűl 
azt írták, hagy szűke. Külünben lehet hagy tlrmíny, de 
bizanyasan nem szereti a dáchtáchhálvat. Külünüskip 
ürmínycsemegiket kelletett vuna, hagy árujjan, akkar mig a 
Felsigek is ettek vuna belülié, mer ujant mig az űk szakács
ija se nem tud fűzni!

Ezzel vagyak i maradiak,
jú ismerüsse; 

Afgánistán Vártán, 
szamasujvári palgár.

III.
^FGÁNISTÁN VÁRTÁN

levele Baland Istakhaz.
(Joachim hangversenyéről.)

Mast Kalazsvár, Emberes búnap.
Fiam szerkeszti úr!

Javákim! Javákim! Ehe. Ippeg Javákim. Mert ütet úgy 
hijják ügyi! Avágicz! Ki gandal ujan balandat, hagy egy 
szip ürmíny nivnek etile hangzást csináljam Az ürminy úgy 
mangya Avágicz, is mind beszelhetnek aztán mesiket, mer ű 
ürminy, is pász. Azir jüttem ín is bi a fiammal is áchpár 
Lukácscsal, hagy már egy fájn ürminy műviszt is lássunk. 
Na de hagyam lasan, is nem emisztem magam ijen nagy 
ürümben.

A minta kalazsvári ujságak hirdetist csináltak ennek a 
kancertnek, ásis egy nyugadalmas percem nem vut a fiamtúl : 
mennyünk, mennyünk apáin Kalazsvárra! In alig akartam, 
de a mikar megtuttam, hagy ürminy, min gyár megmandtam 
a feleségemnek, hagy csinálj an egy nagy, szip dáchtách- 
hálvát is án galas idesiggel czifrázást csín álján a felsű riszt
nek, mer lehetetlensig kinek viszem! Legnagyabb basszuságam 
vut aval a gáchnac fiammal, utküzbe azt manta, hagy Avágic 
zsidú szü letis t csinált, de azir m a g у a r. Le akartam 
ltikni székirrül!

A hatéinál hűl kiszáltunk, amnibusz vitt vasúthaz, hagy
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lássuk ütet. Bezzeg vut kaezagás Lukucz is küztem, mikar 
egy ujan riszit láttuk Avágiczuak, melyikrűl tuttuk, hagy 
ürminy. Ides szerkeszti! ur, kipzejje mutattak neki egy em
bert a ki czédulákat árult a cancertnek, is a hagy megnizte, 
zárász1) azt kirdezte: „Elküttek mind a jegyek?“ Na ides 
szerkeszti! úr, ugy-e hagy ürminy ? In mind keresem Papp 
Miklüst, hagy agygya ada a dáchtáchhálvát Avágicznak. 
Lukucz üklüzist csinált az udalamba is azt manta ürminy ül, 
hagy sijesek. In ada futattam is igy keztem: Nagyszerű úri 
kaszarú ! Ides Avágicz! 
a dáchtáchhálvát is ű in ingyár ka ez aga tt, mer megüsmert 
ingemet is Uses esem egi jit, — is fajtattam: „in nem tu dak 
hazugságakat hereklni, de az égisz ürminysig neviben tidvüzü- 
lem magát, is kirem fagagygya el tül lem ezt a kevis ítél 
megtisztelist, is lássa maga is, hagy az ürminy nem füsviny, 
hanem áldazatas!“ Megszaritatta a kezemet is bementünk a 
várasba.

Vaszagter ? Kirdi ű. In kivettem

A fijam elszükett mellűiéin is csak másnap a kanczér
tén láttam. Mikar kábulásba vut az égisz níp a gyünyürü- 
sigtűl, hagy micsa mazgása van az ujjának, is micsa az Avá
gicz hededülis, egy tál vaj bálán d hátul a kap utáninál igy 
szül: „Isteni játik!“ Úgy felzavaradtam erre a gyalázatos 
szára, hagy azt gandaltam az Isten rám hantja a stakaturát 
a redutbúi! Alig vártam, hagy vige legyen is futattam a 
barátakhaz is nyucz misire valut attam jú szán- 
díkirt.

Disznúság, hagy nagy városban mijjen vallásmlkül il 
sak szamár. A mijen ürümet csináltam in Avágicznak a 
dáchtáchhálvával, ujan keserüsiget irtem meg a kanczertyibe! 
Maradt vuna utt a hunnan jütt. Mennyi* pinzt elkütettem is 
míg egy uj nutát se tanultam fülle. Held át az égisz.

Menyünk is haza. Att kevesebb átak iri a fejemet.
Ezzel vagyak is maradok,

jú üsmerüsse: 
Afgánistán Vártán, 

baszszus palgár.

i) Mingyárt.
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IV.
ÁuGÁNISTÁN YÁR.TÁN

levele Balanű Istakhaz.
Mdsadilc hunapba kettü.

Fiam szerkeszti! ur!
Mast aztán aztán jnl van. Ürvendezisbe lehetek in is, 

mer szaparadást csinált amink nemzetünkbe egy nagy fájn 
emberrel a mink Csiky Gergünk. Ez aztán a ráritás ember! 
Hácsnásztudza i1) alig biram a gyám rámát az ürümtűl. Is inig 
mangyák, hagy nem ürminy, a sak astxba. A tavaj is nem 
tettik az írásba, hagy egy angalnak inig nihány frankkal 
drágább!r adta el a barait Arad kürnyikin ? Pedig az anga- 
lak nagyán számadásas emberek, is migis megfüzte ütet! 
Igen mer ű ürminy, is mink is irtunk az ijen dugakat. Tu- 
dam, inast sakan szeretednek isinit ürminyek lenni, a kik 
eczczer renegátat .csináltak, de nem lehet mast. Májterzev!

Nagy a n szeretem annak az uj darabjának a czimit, a 
mit mást ujan nagy tapsalásba adnak maguknál. Valami 
„Leltárak.“ Mijen nagyszerű dalag lehet, ujan kereskedű 
dugakat színpadán nízni. De inig inkább az újabbiknak a 
„K u k k a n á s“-nak, a mejikben már víg mazgást csinált. 
Ügy gandalam, hagy ebbe azt mangya el, hagy inig ű ujan 
nagy írást csinál az iradalmas iletbe, addig a mink Jakab 
Bagdánunk a sak drága pinzir nem is kukkan ásis egyet 
is! Nagyszerű cilazás igazán !

Csak azt nem szeretem égiszen, hagy pap litire, azt 
mangyák, hagy jár a színpadai! is, is beszil küzelrűl ujan 
kurta ruhába bujká ü, künnyü mazgásu balettasakkal! De 
ín nem hiszem!

Tauácsalam, hagy tegyen írásba a mink nemzeti kirá- 
junk küzül is egy nihányat. Att van a legfájnabb Hájk, is 
míg sak, a mejik nem jut eszembe.

Annyira izgatásba jüttem ettűl a ՛ ürümtűl, hagy egy 
verset is csináltam a mink Gergűuknek! Ide iram, hagy ű 
is lássa.

J) Bizanyistcn!
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Verses mandas!
A kültü Csiky Gergünek.

Ides ides péthúczkhenis,
Mig idesebb inekelis!
Bárul tüllem, niked mandaro,
Kire ujan nagy a gandam. 
Kültiszetes iszmazgásad, 
Bámulatas ragyagásad :
A Der Asztváczi) el ne hagygya! 
Szirun Hiszusz 2) elfagagygya, 
Szirav vegye kirisemet 
Is sakáig tartsa tiged !
Ijjil ijjil dicsüskedve,
Hagy nipünknek tejjik kedve!

Ezzel vagyak is maradak
jú üsmerüsse:

Afgánistán Vártán.

1) Isten. 2) IíztlSi
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Ъ/Լօ^зге! lcépelrG
i.

Van Szamosujvárnak egy városháza, a városházán erkély, erkélyen 
czimer: fekete bádogtáblára sárgán festett kétfejiisas. Fölötte kereszt. 

Látnok alól a keresztet és — a sasokat fölül . . .

Van Szamosujvárnak egy polgármestere, a ki annyira irtózik az 
önállóságtól, mint a hogy lekvár nélkül nem is lehet képzelni a jó 
Placsintárt Különben: örmény.

Van Szamosujvárnak egy II. osztályú szoknyahős plébánussa, a 
kinek igen rosszul áll a fekete öv, de a kinek igen nagy szerencséje, 
hogy vékony bárány létére sem akadt még egy önérzetes férjre. Külön
ben : örmény.

Van Szamosujvárt egy bekötött szemű Képviselő-Testület, más 
néven: vakok gyűlése. Itt szoktak előre bekent mézes madzagot a száju
kon végig húzni, s mivel vakok, csak azután veszik észre, hogy a mad
zagon „patika“-i diachylon flastrom volt a — méz ....

Különben ezek is: örmények.

Van aztán — (ez már nem Szamosujvárt) — egy igen jószívű 
tanács. S ez arról nevezetes, hogy egy olyan gátat tudott fonatni a Sza
moson, a melynek ág-bogaiba, egy egész leányiskola .... veszett bele. 
Hiába! Épen azért jószivü ez a tanács, hogy ha egy gátat korábban pár 
száz forintért lehet kitartarozni, hát vár egy kicsit, hogy később eze
reket adjon a szegény munkásoknak ....

Le a kalappal, de fel — a költségvetéssel.

Mi van legtöbb Szamosujvárt?
— Uzsorás.
■—· Hát még?

Pénzért szavazó nyúzó.
— És végül?

•— Műveltnek látszó ember.
Mi van legkevesebb?
— Ember, a ki. bevallja magának hogy о csakugyan arany paraszt.
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Hát még ?
— Ember, a ki bevallja magának, hogy a közügyekért semmit 

És végül?
— Ember, a ki e nehány őszinte szóért: meg ne haragudjék !

se tesz.

II.

Hosszú csontok, kevés hús ... .
— Ad nótám: Nekem olyan asszony kell I — 

Hosszú csontok, kevés hús ....
Mit gondol a plebánus?
Veres övhöz csíziót:
Sápadt arccal,
Éjjel, nappal,
Hiába várni — nem is jó!

„Gott erhalte" szép ének,
Ezért csak kineveznek ? ... .
S esperes leszek hamar :
Sápadt arccal,
Éjjel nappal,
Úgy várta várta — hasztalan!

Korteskedni fogok hát!
Kész a siker! Fel tehát!
S meglágyúl a káptalan:
Sápadt arccal,
Éjjel nappal,
Még most is várja — hasztalan! . . .

III.
Három nevezetes dolog van Deésen.
— Meglehet nősülni harminc forint havi jövedelemmel!
— Lehet látni a Bánffy-útcát, a hol ezután lesznek házak.
— Meglehet csodálni az úgynevezett „flaszterét, a miért régebben 

e felirat szerint kellett fizetni:
— „Deézsi íiaaszter váám!“

(Deézsi dialektus.)
Égy úri embert véletlenül öt ujjúing kenték fel mart yrrá, mire 

egészen felháborodva méltatlankodott, a hallatlan gorombaságért!
— Ez gyalázat! így még nem vágtak soha pofon!
(Tehát még vágták!)

—֊==ιι:;ιι=ξ—
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D é z s i d u g а кЛ)
(Levél a szerkesztőhöz.)

DDLS, 1881
Kedves Vártán szomszéd!

Bánt az irigység, pedig ez csúf féreg, de mikor annyi 
szép ember domborít kebelében lakozik, miért ne fészkelőd- 
jék az én deszkamellűségemben is ?

Hiszen „Szamasujvár“ majdnem híresebb már, mint 
az a „Híres város az alfölden Kecskemét.“ S mi tette híresséՂ 
Hát a maga palgárias akaskadásai édes ürminy szamszid, a 
bomlott eszű Mátyás, a király, — a fegyház és a szegény 
Rafaelnek cége alatti templomi kép.

IIjaj! sok több dolgot tudok én magának felsorolni a 
mi mind Deés nevét dicsőíti:

1.) a magyar lelkesedés; 2.) a szamosvölgyi vasúti köz
lekedés ; 3.) a nemzetiségi kérdés; 4.) örmény kereskedés; 
5) korcsmaidicsekedés, melynek ritkán vége ölelkedés, de 
annál többször verekedés, sőt menekedés ; 6.) ott a czukrász 
előtt a tarka clménckcdés, izetlenkedés, sőt veszekedés, 
csakhogy nincs ám mindenütt ily kegyetlenkedés, mert ta
lálható ám szerénykedés is. (Csakhogy — zárjel közt legyen 
mondva — ez aligha nem olyan, mint Jókai szerint a sza
már, a mely igen okos állat, csak teszi magát, hogy szamár.) 
7.) Aztán a Mulatóra tudja, hogy megy a fölemelkedés, má
sik oldalán a leereszkedés, melyet tapasztalhat m ég némely 
földuélkűli János „Nagyságosadnál, a kinek viselkedése 
egész megédeskcdés; 8.) Nos aztán, ha mi nem volnánk, 
nem léteznék sem megelégedés, sem reménykedés, sem ügy
védkedés, sem nyelvészkedés, sem keresztelkedés, sem nemes
kedés, sem érdeklődés,sem tevékenykedés, semmiféle szerződés, 
nem fürdés, nem öltözködés, nem népesedés, de még csak, 
— s ezt jegyezze meg magának jól szomszéd úr, — még 
csak ellenzékieskedés1) sem, — és elmaradna minden maga-

*) E sorok a Szamosujvár és Deés .közt fennálló aníagonizmus
Szerlc. 
ßzerk,

liumorizálását célozzák.
i) Hja édes Dr.! A meggyőződést, a meggyőződés.
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sabbra való törekedés, növekedés, erősbödés. Kérem ezek 
elsorolásánál a világért se fogja el önt kétkedés s ne áll
jon be a berzenkedés, vagy kapjon kedvet nyelveskedési 
vágya. Ez nem dicsekedés, kérkedés, nem hízelkedés, ez 
igy van!

Azonban kell, hogy ajkamra üljön az esdés. Bár ki
takarodnék ez igyekvő városból a betegeskedés, szegényedés, 
soha jót nem termő perlekedés, a bajokkal való vesződés, 
a fészlcelődés, hetvenkedés, holmi csökenyesedés, minden 
helytelenkedés, istentelenkedés, részegeskedés, restelkedés, 
sőt csztelenked és. Ámde ez mind bizonyára észbekap s el
határozza magát a kiköltözködésre. Hiszem, hogy a maga 
faluja nem fogadná ezeket valami nagy édeskedéssel, mert 
ezek képesek árvíz nélkül is Szegedés Dorozsma szomorú 
sorsát előidézni. Légyen az ő végok, valamely útszéli árok
ban való rekedás, soha napján föléledés e mélyedésben.

Jaj most már megszáll engem a szégyenlősködés, hogy 
a maga falujához való hasonlításra megfogamzék bennem a 
mei észkedés. Mert hiszen szomszédom, ha magának a nyelve 
rossz is, nem annyira rothadt alma, hogy százat csináljon.

íme nyújtom béke jobbomat és vessük a régi huza
vonára azt a classicus fátyolt, melynek neve: feledés.

Dr. Habakuk.
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KALANDÁRIUMA.

A sósperec.
[Végzetes történet.]

- ERÖDI (Ifarrack) ERNÖ-töl. -

Két hónapos színész voltam X. színtársulatánál. Havi 
fizetésűi 20. mond húsz osztrák értékű forint volt ígérve.

„Az ígéret szép szó............ “
tartja a közmondás; de az én húsz forintom mindig csak a 
„szép szó" stádiumában veszteglett. Mindezek dacára hű
ségesen működtem a kuliszák tarka világában.

Vállalkozásom nem ösmert határt.
Megtettem azt a vakmerőséget, hogy előadás előtt egy 

fél órával vállaltam el, (elvállaltam, mert muszáj volt,) Stern 
Izsákban egy nagy szerepet. S ha bele nem sülök, úgy 
eljátszom, a mint dukál. Az igazgató bérletet csinálandó 
stb............ átázott, s csak este 6 órára kellett haza érkez
nie a postakocsival. A postakocsi az említett időben meg is 
érkezett, de igazgató nélkül. „Közbejött akadályok miatt" 
nem jöhetett haza. Nagy volt a zavar (nem öröm) Izraelben. 
Hogy adjuk elő „Stern Izsákot" Izsák Stern nélkül?

De végre nem azért színész a színész, hogy ha valami 
baja van (pedig az ritkán nincs!) hogy ne segítsen magán, 
tudva azt a másik szép közmondást: „segíts magadon, az 
isten is megsegít“ „Ha közbejött akadályok miatt" 
az előadás nem tartható meg, segíts magadon, s lesz pénz a 
kasszában, különösen vasárnapon, (mely tudvalevőleg a leg
jövedelmezőbb nap szokott lenni) mert ha elmaradna az elő
adás, nem tudom hogy miből telnék másnap jó gulyásos 
húsra, káposztás-, meg túrós csuszára, a színészek e leg
speciálisabb, legkedveltebb ételére ?

Az előadást tehát megtartották, de roppant szerepcse
rével. A férfiak közűi majdnem mindenik más-más szerepet 
kapott.

Estve épen midőn öltözni akarok, mondja a rendező, 
hogy én is más szerepet játszom, még pedig a gyógysze
rész segédet, a szerelmest.

Szabadkoztam. Mondtam, hogy adnák másnak a szere-
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pet, (de kinek ? (velem együtt) 6 férfi volt a társulatnál, ha 
ugyan az akkori 18 évem férfi számba jöhet.) Hiúban volt 
minden ékesszólás, a szerep nyakaman száradt. Nyakaman 
száradt egy szerelmes szerep, s e szerelmes szerepet, — 
melyre gondolva mindig szent borzadály járta át tagjaimat 
— el kellett játszanom próba nélkül, a nélkül, hogy bár 
egyszer átolvashattam volna azt. Könnyű volt azoknak a vén 
színészeknek próba nélkül játszani, mert ha 5—6 próbát is 
tartottunk egy darabból, úgy se tudták különbül szerepeiket, 
mint épen ma estve, mert ma ugyan nem olvasták el 
máskor pedig bele sem néztek. De ott volt mindnyá
junk lelke, alig pár lábnyira alattunk: a súgó. Működött az 
mindig akár egy locomotiv, s úgy beszéltek az élő phonog- ■ 
raf után, hogy gyönyörűség volt hallani. A súgó után való 
beszéd művészetét még akkor nem értettem.

Pár perccel előadás előtt, olyan különös érzés (a szí
nészek trémánalc nevezik) vett erőt rajtam, olyan melegem 
volt, mintha gőzfürdőben lennék, olyan hidegem, mintha Szi
béria legéjszakibb részén volnék. Hideg és meleg egy időben; 
ez volt csak a fura állapot!

Egy színész barátom (ha ugyan akad magunk közt 
ilyen . . . .) hozzám jött és nyájas mosolylyal kérdé tőlem :

— Hogy vagy ? Talán trémázol ?
-— Én sohasem trémázom! -— feleltem neki büszkén, 

s bosszúsan hagytam a faképnél. A színészek soh’se vallják 
azt be szívesen.

Az első felvonást, melytől leginkább féltem, tisztessé
gesen elhebegtem. Az egész személyzet előadása olyan gyarló 
volt, hogy rosszabbat képzelni sem lehet.

A színházterem (más időben egy gabn akereskedő szo
kott benne kukoricát tartani;) zártszékeit korcsmái lócák, 
hosszá padok képezték. Egy ilyen zártszék helyét egy tisz- 
teletes úr foglalta el. Szemei sajátságos módon fénylettek, s 
mintegy sejtették, hogy az ebéd az nap nagyon sokáig tar
tott. Rettentő nagyokat ásított csalhatatlan jeléül annak, 
hogy ő ez előadás alatt milyen kitünően múlat. Mondom 
ásított, s ásításai alatt olyan hangokat adott, hogy beillett 
volna bármilyen éhes bornyú bégetésének, mondjuk szelíd 
bőgésének.

A közönség ez intermezzók által a legderűltebb han-
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gulatban volt és hangos nevetését alig tudva elfojtani, a da
rab folyamára nem is igen ügyeltek.

Most következett a második felvonás. Ebben legjobban 
bíztam, ettől legkevésbbé féltem és mégis ... Oh de ne 
előzzük meg az eseményeket.

A második felvonás a „patikában“ történik. Én és 
a másik gyógyszerész kollégám a függöny felemeltekor a 
mérgeket keverve mondtuk szerepeinket. A szerepeket ma
gunk elé tettük, hogy így majd kipuskázzuk belőle a mon
dani valót.

— Most már lehet kezdeni, — csengess! szólott a ren
dező, s függöny felment.

Kollégám kezdi a beszédet. Alig szól hozzám egy pár 
szót, a közönség nevet, a református pap hangosan mosolyog. 
Kollégám nem zavartatja magát engem folytonosan saját 
színpadi nevén szólít; de végre észre veszi tévedését, 
ekkor a kalandáriom majdnem minden férfi és nő nevét adja 
nekem:— Hallod e te Jancsi, Pista, Róza, Paula, ■—akarom 
mondani László, pardon Gábor én szerelmes vagyok „Tini
be.“ (Pedig én kellett, hogy szerelmes legyek Tinibe!) ·

— „Ki kell segítsük barátomat a bajból,“ — gondolám, 
itt a szerep majd szólok valamithozzá is fogtam.

— Tudod e barátom, hogy . . . Ekkor szavam fenn
akadt, s egy árva szót sem tudtam többé, mert szerepembe 
nézve észre vettem, hogy előttem kollegám s z eT e p e 
fekszik, előtte pedig az enyém. Oh minő kéz te
hette ezt ? Mai napig is titok előttem!! Ő tehát az én be
szédeimet recitálta; én pedig az ővét akartam mondani, de 
később semmit se szóltam.

A tiszteletes úr nevetett, a közönség piszegett. Karzat 
nem volt; a szoba, pardon terem sarkaiba és ablak fülkéibe 
szorult „két piculás publikum“ tapsolt; rettentően múlatott.

E nagy zavar közepette bejött hűtlen kedvesem Tini, 
s midőn meglátja azt, ki őt annyira szerette, s ő azt állító
lag megcsalta, elájúl, én pedig felfogom, (így van a darab
ban.) S ugyanakkor ilyen forma beszédet keleti volna mon
danom: — „Persze a szegény gyógyszerész segéd nem volt 
képes annyi sós perecet sem venni, mint az a másik 
karperecét.“ Elmondtam ezt így: Persze kegyed gyógy-
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szerész 
тес! (pausa.)

T i n i (megcsípi karomat, hogy magamhoz térjek.)
É n (pedig nem zavartatom magamat, hanem stellungba 

vágva magamat folytatom:) Oh sósperec, oh sósperec !
Tini: (a fülembe súg) —- az isten szent szerelméért 

térjen magához, ne féljen!
Én: (Ej hagyjon békét, ki fél? Én nem félek, mért 

féljek, még a volna szép! — folytattam hangosan kiabálva, 
arcom ki volt kelve, homlokomról csörgött a verejték. Mert 
az a sósperec, sósperec, sósperec. A függöny legördült, s még 
akkor is sósperecet suttogtak ajkaim.

. (nagyot lélekzelve) én pedig csak sóspe՝

A tiszteletes úr másnap ebédre hívott mondván, hogy 
soha életében olyan jól színházban előadás alatt nem mula
tott, mint az én sósperecemen.

E naptól kezdve sósperecet nem eszem, hogy van okom 
gyűlölni, kitűnik e végzetes történetből.

S valahányszor megkínál vagy egy pereces fiú, mind
annyiszor eszembe jut a műbiráló tiszteletes űr — s az én 
sósperecem.

-§##§·
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Jövendőmondások
1882-re.

Január. Újévi ajándékul Tisza kifizeti minden ma- 
méláknak a kényesebb váltóit, mire azok Ígéreteket tesznek 
egy — a Reichsrathbani — bemenetelre.

Február. Húshagyói műlatságúl, Tisza a vállán fogja 
behozni az országházba a híres hájászt, Móric Pályát. Jókai 
másnap az agóniában leledző az „A Hon-“ban kijelenti, hogy 
mégse hitte a nemzet, hogy Tisza karjaira egykor ilyen súlyt 
fektessenek.

Március. Új árvizek a Tisza mentén, mely alkalom
mal az elkeseredett nép, két vízszabályozót és egy kormány- 
biztost. a Tiszába fojt.

Április. Több közöshadseregbeli tiszt, ugrálni próbál 
a vidéken, s a néptől agyonveretik. Budapesten egy zavar 
alkalmával, egy kövér tábornokkal leszakad egy lámpavas és 
így a nép szeretetnyilvánítása elmarad.

Május. Konfliktusok a magyar ezredek legénysége 
és a lajtinántok közt. Két ezred legénysége, amúgy magya
rosan elpáholja tisztjeit és Bécsben, ama bizonyos kicsucso- 
rodott ajkakról, nagyon gyakran száll el a „rebell Hund“ 
elnevezés. Egyebet nem tehetnek, mert a nemzet ébred
ni kezd.

Junius. Eselsheim Gyulai, a főretiráló útilaput kap
ván gyors lábai talpára, végre a katona-kérdés ideiglenesen
meg Dinsztelödik.

Junius. Csernátony és az „Üstökös“ kijelentik, hogy 
megvetik a subventiót, mire megszűnnek szerepelni.

Augusztus. Asbóth lépéseket tesz a függetlenségi 
pártba bejutni. Két köriszolga űzi el, e legcsernátónibb 
lakájt.

Szeptember. Tisza — ebéd utáni állapoton kívül is 
— ingadozik.

Október. Az „A Hon“ és az „Ellenőrinek, a szer
kesztőségi tagok lesznek az olvasói. — ínséges újságok hal
dokló félben.
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November. Mameluk foispának, — mint a sill у edo 
hajók patkányai — leköszönnek. Az „Ellenőr“ Tisza meg
rongált egészségéről hoz szomorú kommünikét.

December. Az ország övömére, mámelukok kétség- 
beesésére: Tisza leköszön. A fővárosban s az ország több 
helyein kivilágítanak! Nagy lakomák, hol a független Ma
gyarország megvalósulásáért kocmtanak!

(c'j KóiiYV· Ξ5
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J (Főtér: Lisch György úr ezukrászdája mellett, Széchényi 

utcza szögletén.)

1
яI kelmékkel dúsan ellátott raktáromat. [

SZŐRSZÖVETEK, FEKETE és SZÍNES TERNÓK. j
i Vntt Mollék, minden színbe vágó 

selyem kelmék.
ATLASZ É8 SELYEM DÍSZÍTÉSEK.

f

II
FRANCIA KRFTONOK ÉS SZATÉNOK, |

I Férfi gyapjú kelmék.
I Női díszített kalapok, felöltök. f
I Eső- és napernyők. — Mnffok.

bari,sz nyák. Férfi kalapok. I

FFHFl és NŐI KKZTYÜK.
Picket Parkétól:. —- Férfi ingek és gallérok.

MINDENNEMŰ FEHÉR ÉS SZÍNES GYÁRATOK.
íl BUMBURGL IIGLLENDÍ, STERNBERGI, CREÁSZ, i 

LEN ÉS GYAPAT VÁSZNAK. |
Minden minőségű ClilíFon gyolcsok.

, PAPLANOK és MÁTRÁSZOK. , \
NANGINOK ÉS BUTOBKELMEK.

TÉLI POSZTÓ és HÁRÁSZKENDŐK.
FÉRFI, NŐI ÉS GYERMEK LÁBBELIK.

Férfi és női I

I
I

ü

П1
1 Valamint érez- és fakoporsó raktárt állí- í

tett am, melyet igyekeztem a legkisebbtől a legn agy óbbig | 
л osztályozni, s azokat feltűnő olcsó árak mellett szolgál- \ 
1 hatom. — Továbbá bátor vagyok ajánlani az ehhez l 
1 megkivántató s temetéshez szükséges kellékeket, készen \ 
I ellátva, leszállított ár mellett. |
I Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.

i

C
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;, ввгёзвьззьт,

j SZÁLLÍTMÁNY! ÉS BIZOMÁNYI ÜZLET, 
legnagyobb vas-, fűszer-, festék- és anyagárú-raktár.

) Ajánlja dúsan berendezett raktárát.
LEGMÉRSÉKELTEBB ÁRAK és PONTOS SZOLGÁLAT ' “ 

BIZTOSÍTÁSA MELLETT.
KAPHATOK МШМЖШЕЖА :

vasáruk, iúd vasa le, kovácsolt és i)véselt szegek, diót- I5

“ szegek, vasmű áruk, épület- és bútor vasolások, minden- ;1 
! nemű szerszámok, rézmű-áruk, öntvények, takarék \. 

tűzhelyek, öntött kemencék, háztartási- és konyha- 1
՛' eszközök, zománcos öntöttvas és acélpléh-edények, gazda- 

sági eszközök, Írószerek, és papírok nagy választékban.
\ továbbá:
Á cukor, a legkedveltebb faj kávék, kásák, déli gyümöl- 
՝■ csők, mindennemű fűszer, saláta olajok, friss disznó 

zsír, henger- és gózmalmi lisztek, francia chocoládék, 
f czukor-csemegék, asztali- és csemege-borok, pezsgők, 
V rumok, theák, liqueörök, sajtok, szalámi és halak, 

; valódi amerikai és belföldi petroleum, milly- és stearin 
gyertyák, szegedi- és milly szappan,

՛1 VALÓDI ERFURTI VETEMÉNY, VIRÁG- és GAZDA- 
: SÁGI MAGVAK,

mindennemű olajba törött, és vízfestékek, lackok, ecsetek.
* Perlmosi portland Cement és Hidrául mész.

Brázay féle Sósbor szesz, Moll S e i d 1 i t z -por, 
I, Krötzer Giliszta Chocoladé, Dr. Popp A n a- 

terin szájvize, fogpora és fogpasztája, 
j' Dr. Pfefferman fogpaszta, valódi növény-, napra- 
<1 forgó és más kitűnő mosdó szappanok, Dr.
. ί Müller féle moh-nedv, Csuk a máj-olaj, Korneu- 
I, burgi állat-por, Kwizda féle Restitution s-fluid, 

s más kill- és belföldi gyögykiilönlegességek.

$

í

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 
с eszközöltetnek.



ZÁSZLÓFFY G.
FÉRFI ÉS NŐI

I di'va/tlszeresikzecLése
SZAIIOSIIJVÁKT

alsó vizutca 46. szám.

I SZÖRSZŐVETEK, FRANCIA CRETONOK, SATENOK-
^ ÉS SELYEM KELMÉK.

SELYEM és BÁRSONY DÍSZÍTÉSEK.
férfi sima és divatos gyapjú és Camgarnszővetek. I

VÁSZON és PAPLAN.
g Férfi és ügyermek kalapok és sapkák,

ÚGYSZINTÉN NŐI DÍSZKALAPOK.

= лЩ LÁzVPZÁ a =
B'a.llérol^ és l^ézelőlz,

ESŐ- ճտ NAPERNYŐK.

Rövidáru raktárában csakis jó minőségű

íöbb^íL· 4ötő pawiÁÍ о cítna,
férfi, női, lányka és gyermek harisnyák,
FINUM KÁRÁSZ RAKTÁR.

Kezdett nöi-munkák-, újévi és névnapi
meglepetésekre.

Gombok, aj sinor ok, gép selyem és cérna.
Chiffonok, bécsiházi és Rumburgi vászon.
Szép és jó (Miden) vállflizők,

FEHÉR és SZÍNES FÉRFIINGEK.

PSP "Vid.él2l m.eg'rend.eléseüs: 
pontosan telj esi՛ttetmeln.
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I BOGDÁN ISTVÁN üzletében

MINDEN IDŐSZAKRA A LEGÚJABB BEL- ÉS KÜLFÖLDI

f
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lm-DIVAT KELMÉK, I
KÉSZ ÖLTÖNYÖK DÍSZÍTŐK,

LEN VÁSZNAK ASZTALNEIEÜEK,
1\ kitűnő finom kesztyűk, miderek,

valamint ez üzlettel kapcsolatos tárgyak

düs villasKtäslsaia
és a

МГ !hll A

]3=a/p:b.a,tc]z_

MEGRENDELÉSRE,

KÉSZ NŐI RUHÁK
gyorsan, csinosan és olcsón készülnek.

= Minták díjtalanul küldetnek.

TULAJDONOSSÁ EGY JÓL BERENDEZETT

gőzgép-, tégla- és cserépgyárnak.I
Minden megrendelés,I IAZONNAL TELJESÍTHETŐ.
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EGÉSZSÉG, IFJÚI ÉLETERŐ ÉS SZÉPSÉG
eszközlésére leghasznosabbnak elismertettek, és ajänltatnak.

A londoni, párisi és bécsi világkiállításokon
՛ , kitüntetett gyógyszeres illatszerek.

sIs ж

Ճ՜ճSS
Ջ 4

(։£?

ծք®՝4> 5
шМжт ттшкт тАтш ® ճ

К ф
DIPLOMAT. GYÓGYSZERÉSZTŐL, MEGRENDELHETŐ DEÉSEN, Erdélyben. О ф

*3Császári királyi szabadalmazott gyógyszeres növényit

„JUVENTAS НАЛИМ“
a

„VIKTORIA PARFÜM “
Egészségét, szépséget, eleteröt, 

é.4 ifjúi tehetségei eszi őzül. 
Csak. ez az egyetlen „a világkiál

lításokon ki önteteit gyógy zeres 
illatszer bir azon csodahatás^al, 
hogy hölgyeket és férfiakat meg
írj!: és ifjaknak is tartós egészséget 
és szépséget biztosit.*

Mosdó vizb i vegyítve a gyengült 
szemeket, lélegző mivszereke , testi 
és nemi részeket erősíti, eleveníti- 
állandó ifjúi tehetséget és életerőt 
eszközöl.
140 gr. üveggel: Ara 1 frt 40 kr 

Ezen illatszert ö Felsége 
ERZSÉBET császárné és királyné 
legmagasabb elismeréssel palota 
füstölőül elfogadni kegyeskedett.

гг* _· я
•1=ss Az ősz haj, szakái, bajusz és 

szemöldö í ifjúkori természetes 
szőre-, b rna vagy feke e színét 
állanólag visszaadja. Használati 
es/.közöxkel és utasítással doboz 
ban rendezve 3 frt.

S: *53 is w Ф

síII к N
fi
§E.

Ф *
s ՒAmánimé arczpomádé.

Szeplöt, máj föl tot és pattanásokat 
eltávolít, és finom arczbört idéz elő. 
Porczellán fedős tégelylyel ára 1 frt.

* £

P
N -W
él
« ф

II
4« 72 Թ ámániiné szépitőviz.

Szeplöt, máj foltot, borveres-éget 
eltávolít s az arc։- és testbörnek 
csodaszép-égét eszközöl. Ar
Szakái-, bajusz- és hajnövesztő.

4 s
SS а 1 frt.

ll
U
ss
» s

Й

BALSABINPOBADÉ.ÁROMATIM SZÁJVÍZ. Legbiztosabb szer a haj növése 
elősegítésére és a haj erősítéséül. 
Bronzfedös tégelyben, ára 1 frL; ՜՚>

՝vs
A foghast szilárdítja, az ingó fo

gakat megerősíti — r·· tolástól óvja 
és fogfájás ellen a leghasznosabb 
gyógyszer. 140 gramm üveggel.

Ara 1 frt 25 kr.

WgBrilliáns fogpor.
A fogakat hófehérré tiszti у a, od- 

vasodástól és büzödéstöl megóvja. 
Védjegyes nagy dobozzal ára 1 frt. aVÉNUS SZÉPSÉGPOR.

1®Kitüntetett bajuszpedrő.
Melyből ö Felsége magyar ki

rályija koroniztatása korszakában 
elfogadott. Védjegyes * dobozzal 
szőke vHgy barna színű -ra 35 kr.

Az arcznak és a testbőrnek bá
mulatos szépségét, tartós finom si
maságát rögtön előidézi és minden 
pattanásokat eltávo it. 100 gramm
dobozzal ára 1 frt. ______________________________________________
liíiktóralr: Budapestén Török József ur gyógyszertárában. — Dubreczenben 
Szcpessy Antal urnái. — Nagy-Váradon Huzella M. és fiai uraknál. — Czegléden 
Persy ur gyógyszertárában. — Maros-Vásárhelyt Gubodi Sándor urnái. — 
Kolozsvárit Gergely Ferencz urnái — És a főraktár: BÁNYAY LITERATI KÁROLY, 
diplomat, gyógyszerész saját házában DEÉSEN, Erdélyben.
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Mindenféle Illatszerek, Szappanok, Norínbergi díszműáruk, 
Üveg- és Porczellán edények, Lámpák, Gyermekjátékok, Fűszer- 

nemük, Kések, kanalak, öllek, Papírok, rajz és íróeszközök. 
LEGJUTÁNYOSABB ÁRON SZOLGÁLTATNAK.

Zfceéseii lYlNYA Y Ez. 1ÍÁMCMLY kereskedésében.
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NY. DEMETER ÉS KISS GYORSSAJTÓJÁN

1881.
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KÁDAS FESEIC NÁNDOR
férfi és női cipész

SZAMOSIJA VÁRT. HETKERESZT-ÜTCA.

Raktárában min den Időben, a 
legkiválóbb Ízléssel kiállított,

férfi és ra.61 cipőik:
úgyszintén

FÉRFI és NŐI CSIZMÁK KAPHATOK,

saját gyártmányaiként,

íiivá lo КаъКсъъа mctÍM,

I ШГ" a legjutányosabb áron. -¾¾ j

Vidéki megrendelések, a kiszabott időre

PONTOSAN KÉZBESÍTTETNEK.

Mállás Z\ Ifándor,
férfi és női cipő raktára.

fízamosujvárt. HHherészt-utca.



Nagyérdemű közönség!
л?

iՀ
f an szerencsém a nagyérdemű városi és № 

Թ vidéki közönség becses figyelmébe ajánlani
ÚJONNAN ВЕВЕЖПЕЖЕТТ í

1 KÖNYV-, Μϋ; HANGJEGY 1
<S A
5
(0 Kölcsönkönyvtár, 2000 kötetből álló legújabb Ж 
^ "Művekből, magyar-, német- és franczia nyelven, |
^ 1ЬТа,^37- rsűrtáirt tartols: |)
ξ AZ IRODALOM RÉGIBB ÉS ÚJABB TERMÉKEIBŐL jf

magyar és ’Idegen nyelven.
Magyar remekírók dísz és közönséges kiadásban. — Egyházi, böl- ^ 
csészéd, orvostudományi és gazdászati Szakkönyvek. — Törvények,.

Թ jogtudományi művök. — Ajándékul alkalmas Díszmíivek és szép- t|) 
ճ irodalmi művek. — Imakönyvek. — ifjúsági iratok. Képes könyvek, ^ 

minden korúak számára. — Mindennemű Tankönyvek nagy válasz- ^ 
téktan. —- Szótárak és nyelvtanok minden nyelven. — A magas Հ 
kormány által kiadott Taneszközök és iskolai könyvek, nagy rak- Հ 
tára. — Hangjegyek. — Iskolai felszerelésül Földgömbök és Térképek,

M természettant és rajzi ábrák, Olvastató és számológépek, írás és tk 
rajzminták. — Albumok, Naptárak, Zsebkönyvek. — Újévi és névnapi 

$ jegyek. — Jegyzőkönyvek ügyvédek, körjegyzők, kereskedők és $ 
gazdák számára. — Ügyvédi, egyházi és községi nyomtatványok. W 

V՛ Játszó és mulattató kártyák nagy választékban. — Előfizethetni Է 
(J minden bel- és külföldi hírlapok- és folyóiratokra s azok úgy hely- g) 
μ ben. mint vidékre gyorsan és pontosan szállíttatnak. Betűvel el- Vs 
[-լ; látott levélpapírok és borítékok, csiuos dobozban. Papír, író- és & 
(t rajzeszközök dús választékban. A
I ՜ ^ =— Bárhol és bárki által hirdetett köny- & 
I vek és hangjegyek általam az eredeti bolti áron % 
I a lehető legrövidebb idő alatt megszerezhetők. %
í pgjp yldéki megrendelések pontosan és azonnal teljesítetnek. ^
* Könyvjegyzékekkel ingyen és bérmentve szolgálok. _______ Հ
L1 A nagyérdemű közönségnek pontos szolgálataimat felajánlva, u
(I։ van szerencsém alázatosan kérni e nemes város és vidéke nagyra- Ճ) 
Ж- becsült pártfogását,

EJperjesy István, _ &
könyv- és papirkereslcedő Deésen. (A piaczon, ezelőtt ^ 

Keresztesi; ezukráazata helyiségében.)

NY. DEMETER és KISS KÖNYVNYOMDAJÁBAX DEÉSEN.

S

stisztelettel:

ϊ

H









:

*И

-

У
.

: 
.

. ., 
, 3

.

I ?

т
•'Հ,ч

ш

т
I

ձ ~2
■&

ч»-
 ՝ 

т
2-J- ֊Ճ

ճճ
,

:

■■
 Ճ

; 
.

■
::

.

В

Л

i

'

*
Ճ

 ՛;
ш

'■

■·

У

ш

Ш

Ж
ш

i
՛ :

"

ճրյ

-

տ
:

ГУ
 '

ш

■


