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ELŐSZÓ .

Midőn e gyűjtemény közrebocsátását ma
gamban elhatároztam, azon tudatban tettem, 
hogy kár lenne ezen apróságokat a feledés 
és enyészetnek nyomtalanul átengedni; és 
pedig nemcsak azért, mert eredetiek, hanem 
különösen mert a mi bóhémszerü életünk
nek, alakjainknak annyi érdekes, változatos 
képét a legnagyobb hűséggel adják vissza.

Nem tudom, úgy itél-e a nagy közönség 
és első sorban kollégáim?! Azonban útnak 
eresztve apróságaimat, azt kivánom, hogy 
azoknak olvasása mindenkinek azon élvezetet 
szerezze meg, melyet nekem gyűjtésük nyújtott.

Budapesten, 190). deczember hó 15-én.

S E C A K S .





Csodabogarak.
Csász. kir. graphicus szökellésre nézve osztály.

községi elöljáróknak*)

í854-ik évi Január 10-ről kelt 4807/1862. 
sz. magas rendelet értelmében alulirt meg 
van bizva, a' grafiai háromszegmérést ezen 
kerületben alkalmazni.

A? már kibocsátott tudositáson kivül a’ 
magas csász. kir. helytartósági osztályának 
Április 22-ről 1854. évben, még következő 
a’ szükséges anyagoknak készen tartása miatt, 
közzé tétetik, hogy idővesztegető hátramara
dás ne történjen.

Ezen anyagnak lényege áll:
Három öles négyszegletüen kivágott, négy 

hüvelyknyi vastag póznákból; egy deszkákból 
összecsinált ládácskából, három lábnyi hosszú

*) A. Bach-korszakbeli beamterek ékes magyar



és belső üregében öt hüvelyknyi tagságú, 
melly a’ földbe ásatik, és a’ mellybe a’ póz
nák ékekkel függőlegesen felállittathatnak.

Mindenik póznához kell két három lábnyi 
hoszszu, egy lábnyi széles deszka — mellyek 
a’ póznának felső végén keresztbe felszegez
telek; mind ez, a’ deszka ládácskát kivéve, 
jó mészszel befestve legyen.

Léczszegek a’ keresztbe való deszkáknak 
megerősítésére — azután azon községekben, 
a’ hol erdők léteznek, az uraságok erdeit 
beszámítva, egynéhány kilencz hüvelyknyi 
hosszú, hüvelyknyi vastag szegek az állandó 
pontok felkötésére a’ kijelelt fákra elkészi- 
tendők; hat ölnyi hoszszu kerek négy hü
velyknyi póznák, minden póznák egyenesek 
legyenek ; továbbá fekete olajfesték a' jelekre 
teendő számokra.

Az anyag a’ község elöljáróságánál elteendő, 
de az elkészítéssel nem kell késedelmeskedni, 
mivel a’ kitűzés már a’ legközelebbi napok
ban elővétetik.

Miután megtörténhetne, hogy alulirt, vagy 
a' segéd ur, egyik vagy másik községben 
egy vagy két éjjel fog hálni, tétessék rende
lés lakás felül.

A’ kitűzés megesik a’ község elöljáróságá
nak jelenlétében, valamint némelly a' hely
színnel és birtqkkal, szinte a’ község hatá
rival ismeretes helybeli lakosoknak, valamint 
az urasági erdész, az erdőt illető tudósítás 
végett szükséges jelenlétében.

A’ község elöljáróságának arról is kell 
gondoskodnia, hogy több ásásra szükséges



szerekkel ellátott emberek, a’ jelpóznáknak 
felállítására, valamint néhány a’ famászásban 
gyakorlott emberek, a’ jelek kitűzésénél jelen 
legyenek.

A’ jelek kitűzése elvégezte után egy köz
ségben a’ helyszint illető, egyes pontoknak 
leirása, melly a’ község határában felállitta- 
tott, a’ községi elöljáróságnak azon megha
gyással adatnak át, hogy ezeknek megtartá
sáról gondot viseljen.

A’ jelpóznák számára nézve, melyeket elő 
kell készíteni, a’ községeknek zsinórmértékül 
szolgálhat, hogy 500 holdra három illyen 
pózna a’ hozzátartozókkal kivántatnak meg, 
valamint az is, hogy négy vagy öt jelekre 
1 meszely festék elegendő leend.

S—y volt miniszteri tanácsos, felmérési 
igazgató, egy alkalommal egyik tisztviselőtől 
alábbi fura levelet kapta:

A négyzetek állandósításáról illetve felmé
rését közelebbről kifejtenem Nagyságod ke
gyes engedélye nélkül nem szabad ; de bátor 
vagyok tiszteletteljes és szerény nézetemet a 
következőkben összefoglalhatni:

A millenniumra való tekintettel a nép az 
állandósítást természetes munkával, az intelli
gens honpolgárok példájára támogatná. Nem
különben lehetne a millenniumi ünnepélyekre 
'«Ő Felsége a magyar király* dicsőitésére 
Budapesten egy olyan alakú koronázási dom
bot készíteni; mely koronázási domb alapját



Magyarország egy bizonyos mértékben készí
tendő térképe képezzék; a térképre az állan
dósított országos felmért élőfáh, kövek vagy 
árboczok csavarására alkalmas üres tok he
lyeiből kivett föld rendszeresen felrakandó 
olyképen, hogy a koronázási domb Magyar- 
ország miniatűr alakját és rendszerezett tar
talmát ideálisan képviselné.



Kabinet alakok.

Simon bátyó.
Kollégáim közül, kikkel együtt szolgáltam, 

tudom, hogy egy sincs, ki Simon bácsira ne 
emlékezne.

Irodaszolga volt az islenadta és pólyák. 
Hazája nyelvét azonban már rég elfelejtette 
és helyette csodálatos keverékét beszélte a 
magyar, német, tót és lengyel nyelveknek. 
Ebbeli tudományára azonban nagyon büszke 
volt.

— Ik bin sehr gebildeter Mensch! — 
szokta önérzettel mondani. — Schreiben 
kann nikt, lesen á nikt, aber weiss wem 
gehört die Briefen und versteche 4 Sprachen, 
die nikt Jeder thut!

Bár tényleg olvasni nem tudott, a leve
leket mégis pontosan a czimzetteknek adta 
oda a nélkül, hogy valaha hibát követett 
volna el. A dolog nyitja pedig az volt, hogy 
az irodatiszttel olvastatta el magának a 
czimeket és a leveleket alakjuknál megje
gyezve, rendesen kézbesítette. Midőn egyszer



ezen tudományát felfedeztük és a czimeket 
megfordítva olvastuk, nem volt az a hatalom, 
mely reádisputálni tudta volna a helyest.

Mindig teli volt panasszal szegény.
— Wie geht’s? Simon bácsi? — kér

deztük.
— Nix guht! Lieber Herr von Panye. 

Muszáj dolgozni jak nyáron, tak télen.

Egerben valamelyik hostyán lakott amolyan 
paraszt hentes, kinél igen jó kolbászo
kat lehetett kapni. A felügyelőné egy 
kora reggel oda küldi Simon bátyánkat, 
hozzon onnan nem tudom hány párt. Az 
öreg elmegyen és éppen akkor ér oda, a 
midőn a hentesné az ágyakat megveti és 
magyarázza neki, hogy most nem ér reá a 
kéményből leakasztani a kolbászokat, gyöjjön 
később.

Simon erre haza ballag.
— Also haben’s gebracht Würste?
— Kann nicht bringen.
— Warum denn nicht?
— Die Würstel nikt zu Haus und das 

Wurstlerin keine Zeit haben.
— Wieso?
— Grad’ ins Bett gemacht’.

Más alkalommal a piaczra küldték, hogy, 
kappanokat vegyen. Kis idő múlva visszajő 
üres kézzel.

— Gnädige Frau ! nix is! ¿Heute sind die 
Kapläne sehr theuer!



— Aber, Simon, so hätten sie einen Pfaffen 
kaufen sollen, wenn die Kapläne schon so 
theuer sind.

Volt neki egy pékinas lump fia: meine 
Ferde! (Ferdinand), kit úgy járatott, mint 
egy grófot és úgy szeretett, mint egy angyalt. 
Büszke is volt reá, az egekig dicsérte.

— Meine Ferde is sehr gescheidt! Kopf 
haben wie eine Blume und sein wie der

A gézengúz azonban ép oly kevéssé érde
melte naiv, becsületes apja szeretetét, mint 
felesége, akit a szó szoros értelmében imádott.

— Mein Frau, das Minna, das Prusek 
Minna ist sehr schin und gebildet. Liest 
furtun furt Romane.

— Und kocht sie auch?
— Kochen én esinálum, — mondta büsz

kén mellére verve. — Die Essen was ich 
macke, kann schlecken ab die Finger die 
Massassa (Samassa) Erzbiskup ä!

— 11 —

Tényleg az asszony, az ördög tudja hol 
szedte, nem csinált az egész nap semmit, 
csak regényt olvasott és hizott. Mig a sze
gény Simon bácsi szaladozott mindenféle 
után, seperte, tisztogatta az irodát, czipelte 
a második emeletre a nehéz fás kosarakat, 
puttonokat, iste.nnője bent ült jól fütött 
szobájában, meztelen karokkal, felsütött 
hajjal és vörösre sirta hagymazöld szemeit 
az Armandok, Oszkárok, Gottfriedek szomorú 
sorsán és átkozta a könyörtelen Elvirákat,



Laurákat, kik annyi szenvedést okoztak 
szegénynek.

— Ah, ich war niemals so! •— sóhajtott 
fel könnyei között.

Egy alkalommal a hivatalos órákon kivül 
az irodában lévén, az ott szorgoskodó 
Simon bácsit a szokásos

— Wie geht’s, Simon bácsi? kérdéssel 
szólitottam meg.

— Schlechti, lieber Herr von Panye N., 
ick sag’ Ihnen sehr schlekti. Kum mitt der 
Arbeit nicht aus, , soviel dolgozni jak 
nappal, tak éjjel und die Teufel waiss nichts 
fertig bringen.

— Warum hilft Ihnen ihre Frau nicht?
—Nem tudni! sehrschwach die Arme (három

Simon bácsit lehetett volna hasítani belőle) 
und auch nichts ungarisch kann das Minna, 
schwach furtwährend, in die Unmacht fallen, 
muss Wein kaufen, sagt die Doktor, dass 
sie zu sich kummt; und dann mein Minna 
gelehrtes, gebildetes Frau, wird nikt Diens- 
bott sein.

— Igaza van, Simon bácsi, und was 
macht sie denn?

— Rumán lésen, wunderschinen Ruman! 
ich sag ihnen wunder schiner Rumán, 
Gestern Abends wir Alle drei geweint, 
mein Frau,, meine Ferde und ich, weint wie 
die Ochsen.

— So schöner Roman!
— Aber ich sag Ihnen, dass ich nicht 

kann sagen wie wunderschin. Wissen, lieber 
Herr von Panye, im Ruman der Graf gestur-

— 12 -



ben, die Gräfin gesturben, Alles gesturben 
und noch die Zofe ä! Ein wundercshiner 
Rumán! Wir geweint, sag’ Ihnen, wie die 
Ochsen!

Azontúl ha valami különös dolog adta elő 
magát, éveken keresztül reá mondogattuk: 
Schiner Ruman, wunderschiner Ruman!

— 13 -

A czimbora.
Volt nekem egy derék zseniális czimborám, 

aki ép úgy szerette a bort, mint a menyecs
két és ki soha semmi jónak elrontója nem 
volt.

Mezőtúron voltunk akkoriban állomásozva 
és ebben az unalmas és nagy sárfészekben 
a hosszú téli estéket nem lehetett jobban agyon
ütni, mint kvaterkázással, mely bizony néha, 
azaz hogy jobban mondva gyakran, nagyobb 
arányokat is öltött és reggelig is eltartott.

Egy ilyen nagyobbszabásu muriról többed 
magunkkal jöttünk hazafelé az én Károly ba
rátommal. A ki ösmeri, hogy milyen vendég 
marasztó sara van az ilyen alföldi városok
nak, a hol a járdát két, az idő folytán teknő- 
szerüleg kikopott padlódeszka képviseli, 
'melyen nappal is nyaktörő vállalat végig
menni, hát még sötét éjszaka és a ki a 

. boros embernek fura gondolkozását is tudja, 
az nem fog csudálkozni azon, hogy egyhan
gúlag elfogadtatott azon indítvány, hogy az 
utcza közepén menjünk.

No hiszen volt azután az utazás! a mély 
kátyúkban, hol az egyik merült el derékig,
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hol a másik csúszott el és az a kiabálás, 
káromkodás,, a mit véghez vittünk! Soha 
ilyen bolond kavaránt!

De a legszebb az volt a dologban, hogy 
egyszerre Károly csak felkiált:

— Az árgyélusát, az egyik czipőm lema
radt. Fiuk, keressük meg.

— Csak keresd! — volt a kedvetlen 
válasz.

— Tíz liter bor fiuk a Zsindelyesnél an-

De erre sem reagált a fáradt népség.
— Nem kell!
— Gyáva népség! Lássatok hát egy bátor és 

vitéz embert. Félczipővel csak nem mehetek 
szégyen-szemre haza, inkább vigye az ördögmár 
most a másikat is — és lehúzza a megma
radt czipőt és a sártenger közepére dobja.

Szerencsére nem kellett már messzire 
menni, Károly mihamar hazakerült, külön
ben őrültségének, aligha máskép nem adta 
volna meg az árát.

Mi is elszéledtünk.
Másnap reggel az irodában hozzám jő 

a czimbora és azt mondja:
— Tegnap ugyancsak megjártam; tudod, 

mit csináltam az éjszaka?
— Tudom, félczipőd lemaradt és a má

sikat eldobtad, nem akarva szégyenszemre 
félcsizmában hazamenni. Elég őrült voltál!

— Persze, hogy az; ezt különösen otthon 
ösmertem be, midőn láttam, hogy a jobb
lábamról nem maradt le a czipő, de a bal
ról én hajítottam el és igy mégis félczipő-



ben ériem haza. Tudod fiam, mi ebből a 
morál ?

— Ne igyál.
Sem czipőt ne hajigálj! De el ne mondd 

senkinek.
— Nem, nem!
Délután az egész város tudta.

Ezen kis történetnek is ő a hőse.
— Csongrádban- a Tisza mellett czövekel- 

-tünk egymás szomszédságában, én a töltés 
innenső, ő annak túlsó oldalán. Egyszer 
csak irtóztató lárma, bőgés hallatszik a 
túlról. Mi az ördög lehet az? gondoltam 
magamban már csak megnézem; felszaladok 
a töltésre, hát látom, hogy az én Károly 
barátom a czövekelő asztalka mellett mint 
valami római Caesar úgy áll. Előtte pedig 
a kubikgödörben két napszámos egy har
madiknak a fejét homokkal súrolja.

— Mit csinálsz Károly? — kérdém?
— Hát képzeld, ez a pimasz — és reá

mutat a gyömöszölt kamaszra — zsiros hajjal 
jön napszámba. Majd adok neked te gaz
ember! Súroljátok, hadd menjen le a bőre 
még a pofájáról is!

Nem szóltam reá semmit, de nem 
értve az eljárást, magamban azt gondoltam, 
hogy bolond lyukból bolond szél fú.

Délben azonban véletlenül egy nagy 
árnyas fa alá kerültünk és ott együtt ebé
delve megtudtam a dolog mibenlétét.



A meggyömöszölt illetve megmosdatott 
napszámos flu hivatala volt ernyőt tartani, 
tehát a legkönnyebb munka.

Igaz ugyan, hogy a Károly meg a hajában 
szokta volt mindig a tusos pennáját és rajz- 
tollát megtörölni, a mi elvégre nem lett 
volna olyan nagy baj, ha a íiu a világon a 
legvilágosabb kenderszösz hajjal nem birt 
volna. Ellehet képzelni, hogy este a kamasz 
úgy nézett ki, mint valami csikós zebra.

Nagyon természetes az is, hogy sok csúf
ságot űztek e miatt az egész városban be
lőle, a legények vérig bosszantották, a leá
nyok vihogtak a «csikós kandur»-on, «.pettye» 
kakas »-on, mint ahogy elnevezték. A fiút 
mód nélkül bosszantotta az egész dolog és 
nagy idő múlva kifundálta, hogy ha zsírral 
keni be a haját, abba ugyan hiába fogja a 
mérnök ur az ő pennáit törölgetni, azon 
ugyan nem fog az.

Ezért mosdatta azaz suroltatta meg 
Károly czimborám méltó felháborodásában.

Pali bácsi.
Érdekes öreg ur volt az én néhai kedves 

B-y Pali bátyám. 70 éves létére is szilaj 
virtusáról, élénk észjárásról, kifogyhatlan 
adomáiról, mulató kedvéről ösmerte őt egész 
vármegye.

A midőn a segéd urral falujába érkeztünk, 
melyet felmérendők voltunk, természetesen 
elsősorban is a jegyzőhöz szállottunk, kinek



vendégszerető házánál azontúl is, mint legény 
emberek megmaradtunk.

Főnökünk a legelső revíziója alkalmával 
kocsistól oda állított be, de mert a jegyzőnek 
istállója nem volt, a lovakat kénytelen volt 
estére Pali bátyám istállójába beköttetni; a 
felügyelőt magát azonban vacsorára magánál 
fogta.

Vacsora után eljött a jegyzőékhez az öreg 
ur is és a kölcsönös bemutatkozás után nagy 
dohogva így szól:

— Hát felügyelő ur magyar ember létére 
nem tudja, hogy akinek lova hun iszik, gaz
dája ott egyék?!

Egyszer kártyáztunk; én ugyan sohasem 
szoktam volt és ha igen, akkor mindig veszí
tettem. Akkor azonban kénytelen voltam és 
a , szerencse annyira kedvezett, hogy az öreg 
urtól elnyertem egy-két foriritot. Vége lévén 
a játéknak, Pali bátyám, kinek minden jó 
tulajdonsága mellett a fizetés mindig keserves
kenyere volt, felkél és felém fordulva mondja:

— No kedves öcsém ! tartozomTmagának 
két forinttal, rójja jól föl a füle” mögé, a 
felét megadom, ha meghalok, a másik felét, 
ha feltámadok.

ügy is volt! igy nyertem én egyszer éle
temben.

A méla akkord.
Egy alkalommal azt mondja. Pali bátyám



— Hallja édes öcsém! Maga, úgy látom, 
hogy nemcsak szorgalmas mérnök, hanem 
amolyan búvár is,- ki mindent elolvas és 
sokat tud

Szerényen tiltakoztam mindez ellen.
— No csak hagyja! — véli az öreg, — a mit 

az én öreg szemeim megnéznek, jól látják- azt 
még. Hát mondja csak, édes öcsém, hogy van 
jobban mondva, köll-e vagy kell?

— Hát hiszen mindkettő magyarán van 
mondva, akár kell, akár köll! — feleltem.

— Node mégis melyik a helyesebb?
— Hát irodalmilag helyesebb a kell!
■— No ha kell, hát itt van!
Erre a többiek ,nevetése között egy méla, 

de hatalmas akkord üté meg füleimet és 
enyhe illat terjengett a levegőben.

— 18 —



Különfélék.

Mire jó a logika?
Nagy betyár volt az én Jancsi komám, 

különösen ügyesen tudott forgolódni a me-
- nyecskék és leányok körül. Minden, városban, 
minden faluban maradt vissza egy-kettő, kit 
mézes-mázos szavaival • úgy elbolonditott, 
hogy az még évek múlva is Írogatott, üzen
getett neki.

Egyszer oly helyen 'kapott lakást, a hol 
csinos leány volt a háznál és ilyenformán 
éppen nem csodáltam, a midőn egy vasár
nap hozzámenve, őt a tűzhely körül forgo
lódó házi kisasszony mellett legyeskedve 
találtam.

— Nézd pajtás — szólott hozzám — ez 
a kis leány azt mondja, hogy Judás vagyok!

— Persze, hogy az! — pattog haragosan a 
leány; — először hizeleg, azután elárul, mint 
Judás a Messiást!

— Nézze, édes lelkem, hát igaz, hogy én 
Judás vagyok és magát elárultam, de maga 
akkor az én Messiásom; azt pedig tudja,



hogy Judás Messiást csókkal árulta el, tehát. . 
és akkor már átkarolta a duzzogó kisleányt 
és minden ellenkezése daczára nagyot czup- 
pantott ajakára.

A theodolit.
Mikor még Selmeczbányán volt egy fel

ügyelőség, annak fiatal tisztviselői természe
tesen szoros barátságot kötöttek az akkor 
még nagyon is vig akadémiai hallgatókkal.

A lumpolásoknak, heczczeknek se vége, se 
hossza nem volt.

A közösen kifőzött, végrehajtott és sike
rült bolondságok közül hadd legyen itt egy 
megörökítve.

Nagy viharos csata — Salamander reiben
— után, mely késő reggelig tartott, a város 
legelőkelőbb fűszer- és csemege kereskedésébe 
kora reggel belép egy akadémiai hallgató.

— Adjon kérem nekem egy negyed font 
theodolitot? '

— Theodolitot?? nagyon sajnálom nincsen!
Rövid idő múlva jő egy mérnök-segéd.
— Ich bitte geben sie mir ein halb’ Pfund 

Theodolit ?
— Theodolit? bedaure, kann damit nicht 

dienen!
— Elendes Geschäft! mondja és bosszúsan 

elmegy.
— Jő a harmadik, negyedik, ötödik, mind

egyik egy-két font theodolitot kér. — A kö
vetkezőnél az éppen annyira jámbor, mint 
élelmes kereskedő azt mondja, hogy éppen



most fogyott el az utolsó font; de már meg
rendelt egy mázsát, holnap már szolgálhat 
vele az uraknak.

A nagy keresletet látva a kereskedő, egy 
nagy gyarmat-áru czégnél tényleg megrendelt- 
egy mázsa theodolitot, a mi midőn köztu
domásúvá vált, képzelhetni mekkora viharos i 
derültséget keltett az egész városban.
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Micsoda?
Jóska barátunk mérnök-segéd volt, midőn 

katonakötelezettségének eleget kellett tennie. 
Hogy a mundérban nem valami kellemesen 
érezte magát, azt szinte felesleges mondanom. 
Szidták is a katonáék, mint a bokrot. Egy
szer ilyen alkalommal kapitánya mennydörgő 
hangon, villamló szemekkel kérdi tőle:

— Hát mondja csak, micsoda maga czi- 
vilben ?

Kidülleszti mellét Jóska és tele torokkal 
jelenti: Uurr! jelentem alásan.

A német nyelv.
Kissé későn maradtam kint a határban 

Négyes alatt a Tisza mellett. Poroszló kocsin 
is oda van egy óra járásnyira.

A kocsisom jó ideje nézi munkámat, tü
relmetlen ugyan, de azért csak megadással 
szijja makra pipáját.
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— Hej, csak szép mesterség ez a mérnöki 
mesterség! — fakadt ki belőle.

— Ne mondja! — vetém oda neki.
— Az ám, olyan szép, mint a nímet 

nyelv!
— Mi a guta? kérdém egészen elcsudál- 

kozva a meglepő hasonlaton.
— De bion! tekintetes uram, nincs annál 

szebb nyelv, különösen ha azt mondják: Géh

Aile zwa!
Még a régi jó időkben történt. Akkor is 

divatban volt már, hogy a tisztviselők főnökük 
életének jelentősebb évfordulóján tiszteletük 
vagy szeretetük jeléül valami ajándékkal 
meglepték.

Az x-i felügyelőség személyzete is készült 
megünnepelni főnöke szolgálatának 40-ik éves 
évfordulóját. Nem tudtak azonban megegyezni, 
hogy e kiváló alkalommal mivel lepjék meg 
az öreget. A felügyelőség egyik része albumot 
óhajtott neki adni, a másik valami ezüst 
billikomfélével akart kedveskedni.

Az ünnepi szónok kitűnő kétkulacsos firma 
lévén, magára vállalta annak kipuhatolását, 
hogy mit szeretne jobban az öreg.

Be is ment megkérdezni és miután a hely
zetet föltárta, egyúttal mint bjllikomos-párti, 
nagyon leszólta az albumosokat. Az album
nak semmi haszna — érvelt az öreg előtt — 
sem értelme, sem értéke nincsen; migabil- 
likom az már más! Késő unokája (nem volt



az öregnek égy szál macskája sem) is meg
becsüli a családi ereklyét; ha megszorul a 
család könnyek közt bár, de becsaphatja, míg 
az albumot még az Antiquarium se veszi 
meg stb. Az öreg csak hallgatja némán, azután 
tisztviselőjének azon egyenes kérdésére:

— Alsó welches wollen Sie, Herr Inspector? 
csendesen, de határozottan mondja:

— Allé zwa ! — A minthogy meg is kapta.

Mindig.
Kissé kényelmes segédjének a mérnök egy 

Ízben szemrehányólag mondja:
— A mikor oly fiatal voltam, mint ön, 

úgy dolgoztam, mint egy marha!
— Nemde, azt akarja mondani mérnök ur, 

hogy mindig dolgozott ? — volt a szemtelen 
kérdő válasz.

Családi ünnepély.
Czegléden volt a felügyelőség. Egy nap 

beállít a felügyelőhöz a személyzet összes 
fiatalsága és szabadságot kér egy napra 
Kecskemétre.

— Hát mi van Kecskeméten ? — kérdi cso
dálkozva a felügyelő.

— Családi ünnep D.-nyéknál! — feleli az 
egyik.

— Micsoda családi ünnep?
— Disznótor, kérem szépen!



Olcsó húsnak . . .
Katasztralista asszonyok, leányok vannak 

egymás között és ugyancsak panaszkodnak a 
fiatal urakra, hogy semmikép sem akarnak 
nősülni és ha egyik-másik rászánja magát, 
bizony nagyon drágán adja el becses sze
mélyét. Szégyen, gyalázat!

— No én olcsón adom el magamat, csak 
vegyenek meg, — állítja magáról évődve egy 
fiatal mérnöksegéd.

— Olcsó húsnak hig a leve! — jegyzi meg 
erre csipősen egy kisasszony.

No, hogy mekkora hahota követte e 
megjegyzést, szinte felesleges mondanom.
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De mégse . . .
Házsártos életpárja volt a főmérnök urnák. 

A czim és rang ugyan édes-keveset használt 
neki odahaza és gyakran úgy kikapott, hogy 
csak úgy loholt kifelé, mintha leforrázták 
volna. — Nem csodálható tehát, hogy midőn 
ismét egy ily viharos jelenet után munkájára 
menet, az utszélen álló feszület előtt levéve 
kalapját, igy sóhajtott fel:

—bizonyára Uram te sokat szenvedtél, de 
feleséges mégsem voltál!

A kapitány ur!
Nem is csoda, ha úgy félt feleségétől, mert 

az asszony kétszer akkora volt, mint ő ke
gyelme és olyan, ellentmondást nem tűrő



hangon osztogatta parancsait, mintha ezre
det komandirozott volna. '

Mi segédek különben magunk között ka
pitány urnák hivtuk, mely elnevezésnek ez 
az eredete:

Egy alkalommal sétálni vitte férjét és meg
szállván termetes kebelét a könyörület, az 
ut szélén kéregető vak koldusnak nehány 
krajczár alamizsnát dobott.

— Ne fogja hát! — dörmögé boszus és 
egyúttal legmélyebb basszus hangján.

— Köszönöm szépen, kapitány uram! — 
hálálkodék a gyámoltalan.
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Tehát —
Mondják, hogy ez is a főmérnök urral 

történt volna meg. Bíróság elé volt idézve 
valami ügyben tanúnak. A biró az általános 
kérdések során a többek közt kérdezi:

— Nős vagy nőtelen?
Nem szól erre főmérnök bátyánk semmit, 

csak egy nagyot sóhajt.
— Tehát nős! — véli a biró.

Csalamádé.
Vad ember volt a «Parthieführer», hires 

«Adjunktenfresser.» A kit még hozzá beosz- 
tottak-segédnek, a raeHétt, hogy legszorgal
masabb, egyúttal a legcsündesebb ember volt 
a világon.



Nézeget a «Parthieführer» valami előraj- 
zot és reálok egy parczellára.

■— Sie, da haben’s .ja eine Kultur nicht 
ausgeschieden! Sie! Sie! Oh! Gott! mit 
solche Adjunkten. da ist ja doch náthás 
(nádas), ich weiss es bestimmt und Sie be
zeichnen die ganze Parzelle als Acker!

— Dort ist kein ♦náthás», Herr Ober
geometer!

— Aber um Gottes Willen! ich bin ja 
doch -nicht blind, zum dreimal Hunderttau
send zehntel!

— Gewiss nicht! aber was sie als náthás 
ansehn, das ist «csalamádé.»

— Was ist das für Barbaren Gewächs?
— Dicht angebauter Kukuruz!
— Jesszus! und so was thut das Volk? 

Herrgott, sind aber die Magyaren dumm!

Mit dobol a kisbiró?
Fura szerzet volt Gyöngyi bátyó, B . . . 

község kisbirája. Azt tartották felőle, hogy 
nem volt egy nap, hogy józanon feküdt 
volna le és mint nem tegnapi kelt volna 
föl; mindig volt benne egy kis «gyöngyhar
mat». De e mellett bizonyos humor is 
lehetett szegényben, a mi föl-fölcsillant 
hébe-hóba hivatása teljesítésében.

Egy alkalommal a tudnivalókat igy adta 
tudtul a falunak:

1. Fizessenek kendtek porcziót, mert 
megegzekváljuk!



2. Fizessenek kendtek párbért, mert kü
lönben éhen hal a papónk.

3. Fizessenek kendtek mérnöki költséget, 
mert különben a mérnök urak nem tudnak 
dolgozni és a kendtek nyakán rostokolnak 
Ítéletnapig.

Végül 4. tudtára adatik mindenkinek, 
hogy kiadó felibe Pandúr Pannának a pap 
mellett fekvő része.

Egy más alkalommal szörnyen be lévén 
«harmatozva» Gyöngyi kisbiró uram, világ
fájdalmában ekép dobolt:

- Adatik tudtára az egész falunak, még 
-a zselléreknek is, hogy hunczfut a szolgabiró, 
hünczfut a biró, hunczfutok az urak, hunczfut 
az egész világ! csak a mi papónk ártatlan!

— Hogy-hogy, Gyöngyi bácsi, csak a pa
pónk volna igaz?!

—■ Csak! legalább a szakácsnéja azt 
mondja!

Persze, hogy kóterba került az öreg és 
ezenfelül alkotmányos hivatalából elcsapták, 
mintha sohasem lett volna belső ember, 
úgy, hogy.vénségére kecskéket kellett őriznie 
a meredek «Zihadaron.»

S miért?!mint nekem egyszer elkeseregte, 
azért: mert egyszer igazat mondott.
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Már én is . . .
Képviselőválasztás alkalmával történt. Egyi

künk már leszavazott és a mint a vá
lasztási helyiségből kilép az előtte álló



izraelita polgártársat és ellenpárti fökortest 
megkérdezi:

— Hát hogy állunk?
— Uraságod még nem szavazott ? Tessék 

csak erre, kérem!
— Nem mehetek már — véli nagy busán 

a kolléga — mert lássa, már én is vágott 
végii vagyok! — mutatván elmetszett bárczáját.

Ha az ember nagyit.
Henczeg az egyik mérnök ur, hogy 

mennyit és mily gyorsan tud dolgozni. 
D. Újfaluban egy teljes 500 holdas szelvényt 
egy nap alatt kiháromszögeit, kiczövekelt, 
200 karójával fel is vette, sőt munkája 
közben még arra is ráért, hogy két nyulat 
lőjjön.

Megsokalta e merész állításokat egy hall
gatója és egész dühvei felugorva, meglenye- 
getve mondja:

— Te, ha abból a szelvényből még egy 
nyúl kiugrik, Isten ucscse e rézléniával 
csaplak le!

A drága festés.
Festi lassan, komótosan a kissé nehéz 

kezű mérnök az úgynevezett birtokvázlatokat 
vagy magyarul «indikationsskizzé»-ket. Mel
lette áll a felügyelő és amint munkálkodá
sát nézné, felsóhajt:

— Hej! drága festés ez, mérnök ur!



— Feszty még drágában fest! — volt a 
szerény válasz.
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A felülvizsgálat.
Felülvizsgálat volt jelezve, a küzség egyik 

hármas határánál kellett megvárni a fel
ügyelőt. A várakozási idő nagyon hosszúra 
nyúlt, a nap nagyon is melegen sütött; 
unalmát, szomját elűzendő, a kolléga ugyan
csak szorgalmasan szedegette a közelben 
fekvő szedercserjék gyümölcsét.

Végre-valahára megérkezik a felügyelő. 
A megvizsgálandó vonalak és pontok a váz
laton megjelöltetnek. A mérés megkezdődik, 
a mérés nagyon lassan halad, a mérnök 
feltűnő izgatottságot és nyugtalanságot árult 
el, majd minden bokor mögé el-eltünt. 
Végre a felülvizsgálat végre van hajtva, a 
mérési adatok otthon a térképpel feltűnő 
pontossággal egyeztek.

— No nézze csak, mérnök ur! — mondja 
mosolyogva a felügyelő — hiszen ez min
den pompásan egyezik! Felesleges volt a 
mezőn tanúsított nyugtalansága.

— En és nyugtalan ?! Dehogy is, felügyelő 
ur. Hanem reggel önt várva, nagyon is sok 
szedret találtam / enni.

Mindegy.
Kótyagos fővel ballag késő éjjel hazafelé 

A bakter örömrivalgással csipi nyakon.



— Meg vagy gazember!
— Eresszen el kend Tamás bátya, én a 

biró vagyok.
— Nem tesz semmit, — véli a rend éber 

őre, — az is gazember.

Téged is
Abban az időben, midőn még aligazgatók 

és igazgatók ejtették meg a felülvizsgálatokat, 
történt, hogy az egyik aligazgató, ki külön
ben igen jó humora főnök volt, egy harmad
osztályú segédet irgalmatlanul lekapott a 
húsz körméről.

A nagy mosásnak vége lévén, a szegény 
delikvens szalutál (egyenruha volt rajta) és 
elhagyja a szobát. Alig hogy beteszi az ajtót, 
felugrik az aligazgató és utána kiált:

— Téged is!
A jelenlevő felügyelő nem értvén viselke

dését, megkérdezi az aligazgató urat, hogy 
miért tette ezt.

— Hát azt hiszi, felügyelő ur, hogy nem 
tudom, miszerint az a segéd, mihelyt az 
ajtón kint volt, legalább is azt kivánta, hogy 
a hóhér kössön fel vagy az ördög vigyen el? 
Nos, hát én is hasonlót kívánok neki!

Sokat iszik.
Van nekem egy jó barátom, ki nem fog 

megharagudni azért, ha többedmagával őt 
is nehány jellemző adomában itt megörökítem.



Nem épen fiatal ember volt már, midőn 
az a bizonyos kinevezés, — mely különben 
mindig késni szokott — ő nálla szokatlanul 
hosszú ideig késett. Hogy megtudja az okát, 
folyamodás utján kikérte a jogot, minősit- 
vényi táblázatába beletékinteni.

Hát biz’ az a melleit, hogy kiváló tiszt
viselőnek minősítette, másnak is lefestette; 
igy benne volt, hogy iszik, kártyás, korcsma
hős stb.

Nézi, nézi ezt a minősítést az én barátom, 
egyszer csak odaszól a mellette álló fel
ügyelőnek:

— Jól van, nagyon jól van, felügyelő ur, 
ez mind igaz! De azt tessék kitörölni, hogy 
«kártyás». Kártya sohasem kedvelni (nem 
éppen legjobban beszélt magyarul), hanem 
ide meg tessék beirni «iszik» helyett: «sokat

Kutya, majd meglátsz!
Különben oláh ember, de olyan oláh. hogy 

midőn földiéi a múltkoriban egy magyar is
kolára 30.000 koronát szavaztak meg, kidül
ledt mellel mondogatta:

— Néztek, ilyen város van nekem!
Egy alkalommal késő estei bandukolásá- 

ban valamin ösSzekülönbözött hűséges czim- 
borájával.

— Te kutya! én téged megverlek! Eskü
szöm a lámpára!

Notabene az oláh mindig égő tárgyra es
küszik.
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A czimboía nyugodtan válaszolja erre: 
Nem hiszem!

— Kutya, majd meglátsz!
Azt is meg kell jegyeznem, hogy igén jó 

kolléga. Midőn másnap eszébe jutott, az 
egész dolog nagyon bántotta.

Ha esküvésének állani akar, akkor csak
ugyan el kell verni a hűséges czimborát, ha 
pedig nem döngeti el, megveri, őt az Isten.

Évelődött, dühöngött magában és a külön
ben víg kedélyű ember egészen buskomor 
lett. Egyszerre csak jön a tavaszi személy
beosztás, át van helyezve. Akkorát ugrik 
barátom a hirre, mint egy három emeletes 
ház és felkiált:

— Minisztériumnak soha annyi esze nem 
lenni, mint most!

Jobb (esz . . .
■ Eredeti barátom nekem a csöndes Matyi 
barátom. Azért csöndes, mert őkelmén kivül 
van nekem lármás, sóhajtozó, okos és igaz
mondó Matyi barátom.

Ez a csöndes Matyi pajtás éppen nem 
utálta a bort, sőt bizony heteken keresztül 
is megtörtént, hogy csak hajnal felé vetődött

Egyszer egy nagyon is erős csata után 
későn ébredve fel, ilyenformán monologizált:

— Tegnap megint czudarul be voltam ká- 
folva. Teringettét, a Franczi korcsmárost 
megkértem feleségül, az isteni Annuskát pe-



dig kikergettem. Hm! jobb lesz jó utra tér
nem, mert még egyszer megfordítva találom 
megcselekedni.

Hallgattuk . . .
A másik Matyi barátom, az okos, nagy 

üterátus. Ezt úgy tessék érteni, hogy bár 
maga a magyar nyelvet elég hiányosan be
széli, de azért boldogult Szarvas Gábort is 
megkritizálja.

Egyszer megkérdeztetvén általunk, hogy 
váljon jelen volt-e valamely népünnepélyen? 
ilyen feleletet adott:

— Igen, ott voltunk, szép volt, hall
gattuk a látványosságot.

* E kijelentését mindannyian megilletödéssel 
fogadtuk, csak magam voltam bátor meg
jegyezni, hogy volt nekem egy tanárom, ki 
nagyon szellemesen tudott előadni, igy egyszer 
komoly és őszinte butasággal, akarom mon
dani meggyőződéssel mondá:

— A mi Magyarországon a népnevelést 
illeti, kitűnő — a marhatenyésztés !

A thea.
Az Avasban dolgozott a kolléga. Majd 

mindennap más más faluban hált, a mi ép 
oly kellemes, mint mikor az ember egy 
helyen van ugyan, de a tetőn becsurog az 
eső. Mint előrelátó és praktikus ember, külön-' 
féle enni és innivalóval minden hó l-én



ellátta magát, hogy legalább a hónap első 
napjaiban tisztességesen élhessen.

Egy este A-ba érkezett és a biró mindjárt 
magánál szállásolta el.

A biró katonaviselt, tisztességtudó magyar 
ember és vacsora után megkérdezi a mérnök 
urat, hogy mit szokott reggelizni.

— Hagyja csak el, biró uram, magam 
szoktam megfőzni magamnak!

— Micsoda? de már azt nem engedem 
tekintetes uram; hát oszt’ mirevaló volna az 
asszony a háznál? Tud az olyan tejfölös 
kávét csinálni, hogy a tisztelendő ur sza- 
kácsnéja se különbet!

— Hát theát tud-e főzni?
■ — Theát? herbatheát?

—* Nem herbatheát, orosztheát!
— Tud az mindenfélét főzni-sütni, ügyes 

asszony, a kastélyban volt mosogató leány, 
minden úri tempót ellesett a !

— No akkor jól van, biró uram. Itt van a 
thea, többet ne vegyen a biróné asszonyom, 
mint a mennyit három ujja közzé csíphet, 
azután czukrot tegyen belé; 5 órakor reggel 
megyek, már a napszámosok itt legyenek.

— Jól van tekintetes uram! Minden meg
lesz; nincs ott semmi hiba, a hol én vagyok. 
No Istennek ajánlom! Nyugodalmas jojczakát 
kívánok!

Másnap korán reggel behozza a biró maga 
a theát egy — tálban.

A kolléga ugyancsak mereszti szemeit, 
mert a barna lében még valami feketeség is 
úszkál.

— Hát ez mi? kérdi riadtan.
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— Hát a thea, tekintetes uram! valami 
jó félóra hosszat főzte az anyjulíom, de 
sehogysem akart jól megfőlni az a geze-micze. 
Mikor aztán megkóstoltam, nagyon paraj ize 
volt, mondom: Te asszony, nincsen ennek'a 
léfélének semmi íze; tegyél csak bele egy 
jókora darab kolbászt! Meg is telte; de most 
fáin is ám!

Elmélet és praxis.
■ Amolyan félbeszakadt egzisztenczia' volt 

a gyerek, a mikor a kataszterhez került. Két 
évi műegyetem a maga nyomorúságával a 
háta mögött; de mégis ezen tudat annyira 
dagasztotta kebelét, hogy fölényét éreztette 
nemcsak a 8 osztályt végzett növendék, 
hanem a segédekkel szemben is.

Büszkeségének szarva azonban csakhamar 
letört, a midőn köztudomásúvá vált, hogy 
rendesen még összeadni sem tud. Kiderült 
pedig ez a «part.hie» összeállításánál, a hol 
tudvalevőleg két különböző jegyzőkönyvben 
ugyanazon területek összegezett adatait ha
sonlítja össze két tisztviselő. ,

Az ipse mindig rosszul adott össze, úgy, 
hogy osztályvezetője egyszer egészen dühösen 
mondja neki:

— De hiszen maga még összeadni sem tud'
— Kérem, tudom én az összeadás elméletét, 

csak praktice nem; — volt a mentegetődző



Egyik sem

Meggratulálják a főmérnök ur kis leányát 
Margitkát X-ik nevenapja alkalmával.

— Hogy-hogy ? hiszen én nem tudok róla 
semmit; — protestál ellene.

— De nézze csak Margitka a kalendáriu
mot. itt áll junius 10-én szűz szent Margit.

— Igen, de én nem vagyok se szűz, se 
szent — véli a kicsike.

Ne nézze . . .
Tudvalevő dolog, hogy a paraszt mennyire 

éhes egy arasznyi barázdára. Jellemző erre 
a következő eset.

Két szomszéd vitás mesgyéjét akarja iga
zítani az odahívott mérnök által.

Mutogatja az egyik:
— Nézze csak, tekintetes uram ! ez a 

mesgye, erre la ! ehun menne a másik!
A másik paraszt közbevág:
— Mit mutogat kend! mit mondja, hogy 

nézze meg? majd nézi ű! Ne mondja kend, 
hogy nézze, majd tudja a tekintetes ur, hogy

„Szeplőtlen.“
Az egész család kint van falun a papá

nál, ki ugyancsak fáradozik, hogy mentői 
nagyobb „rapportot“ hozzon össze. Legidősebb 
leánya, amolyan 15—16 éves «Backfisch»,



gyakran van a szabad levegőn, úgy, hogy a 
nap erősen megfogja. Falusi életét egy ked
ves barátnőjéhez irt levelében ékként jel
lemezte:

— Tudod szivem Málcsikám, itt igen jó 
dolgom van, tanulni nem kell semmit; kézi
munkát is keveset csinálok, mert a papa 
mindig azt prédikálja, hogy csak henyéljem 
ki magam. Élek is e szabadsággal; egész 
nap erdőn, mezőn csatangolok; le vagyok 
sülve, sőt a mi legjobban bánt, arczomon 
egynéhány szeplő is mutatkozik, úgy, hogy 
most már nem is mondhatom magamról, 
hogy «szeplőtlen szűzi vagyok.

Hát már hogyne . . .
Borsodmegye Kács községében dolgoztam 

•egy czudar késői novemberi napon. A mint 
a hegyi utat mércsikéljük, két lassan czam- 
mogó csacsi által vont meszes kocsi közeledett 
felénk. Az elcsigázott füleseket gazdájuk 
ugyancsak biztatja egy lőcscsel, úgy, hogy 
csak puffan bele girhes oldaluk.

A bakám, egy hetyke vörös legény, oda
szól a parasztnak:

— Mit bántja már kend olyan nagyon a 
feleségét he?

Általános röhögés követi napszámosaim 
részéről e sikerült parasztviczczet.

Az én parasztom egyet ránt a szűrén és 
még nagyobbakat üt a szamár oldalára.



— Hát már hogyne bántanám az üd
vösségét,. mikor az éjjel is katonával sze
retkezett!

Megint általános röhögés, csak egy vág
bosszús pofát és mond valamit, a mi már 
nem idevaló.

Jövendölés.
— Rósz nyaár lesz!
— Mán hogy miért?
— Leraágta a szamaár a fakadaást.

Mitől gyógyul.
— Fáj a foga komám?
— Fáj bion de nagyon.
— Hát tudok én egy orvosságot, a mitől 

örökre elmúlik.
— Ugyan mondja meg az Isten áldja!
— Hát ha az Istennyila belecsap a kend 

pofájába, hát akkor menten megszabadul 
tőle!

— Áldja meg az Isten komám uramat, 
mint a szuhai malmot, e jó medikamento- 
mért! — véli a pácziens. — Notabene az 
ominózus malomba egy nyáron csak 14-szer 
csapott bele az Istennyila.

Kérdések.
Két palócz találkozik; az egyik megszó

lítja a másikat:



— Ejnye, nem halt meg még komám?
— Nem eén! Hát kend?
— Eén se!

— Milyen arra kendtek'felé a föld?
— Nagyon talajos kérőm átossággal!

— Meghalt nagyapátok?
— Meg a!
— Vén volt?
— Mint a Mátra!
— Beteg volt?
— Senyved, mint a kaszálatlan fii!
— Bizony rosszul is nézhetett ki!
— Haj bion akár csak a tisztított gyökér.
— Osztég birta-e még magát?
— Hászen bírni birta, de bion gengény, 

állt már ő kelme, mint az oláh esze!

Köll a mérnyögöknek.
Czenter borsodmegyei kis községbe ér

keztünk késő ősszel.
A kis 40 házból álló község lakosai már 

a nyár folyamán tudták odajüvetelünket és 
tekintettel a sok költségre, amivel a felmé
rés jár, nem nagyon örültek annak, elannyira 
nem, hogy a falubeli menyecskék taksás — 
kordénjáró — koldusaikat e szavakkal ker
gették el:



— Menjen kend, most nem adhatónk 
semmit, köll a mérnyögüknek!

Képzelhető, mennyire áldottak ezek aztán 
minket.

Delikat.
Nyári felülvizsgálaton van az aligazgató a 

felügyelővel. Az Istentől elhagyatott faluban 
vendéglőnek hire sem lévén, sziyesen veszik 
a mérnök meghívását egy szerény ebédre. 
Ilyen szerény ebéd elnevezés alatt azonban 
korántsem kell gondolni, hogy az krumpli
levesből és rántottából áll. Dehogy! a házi
asszony meg akarja tartani jó hirnevét, de 
meg tekintettel a kiváló vendégekre a leg
finomabb ételeket tálalja fel.

így történt ez jelen esetben is, úgy, hogy 
az urak, miután a házigazda jó borról is 
gondoskodott, nem győzték eléggé dicsérni 
a pompás ebédet.

— Superbe! Gnädige Frau! Delicat!
— Magnifique!
— Aber delicat!
Ilyenforma felkiáltásokkal honoráltak meg 

mindent.
Hallja ezt az asztalnál segédkező két 

magyar baka, a pitvarban megdöfi egyik a 
másikat:

— Te, miféle Deli Katyit emlegetnek az 
urak mindig ?



— Szamár! nem Deli Katyi az — világo
sítja fel a másik — hanem «delikát», tal- 
jánul van mondva és azt jelenti, hogy sok 
és jó !

A mikor az emberrel meg vannak 
elégedve.

Mint igaz megtörtént dolgot, ideigtatom a 
következő kis esetet, miben ugyan kevés 
humor van, de kitünően jellemzi a magyar 
ember igaz lelkületét.

Hosszú deczemberbe is kinyúló mun
kálkodásom után végre a téli állomásra vol
tam bemenendő. Kora reggel 6 órakor a 
podgyász-kocsik már indulnák a csonttá 
fagyott uion, magam is csak a biró ur csé- 
záját várom, mely már az annyira óhajtott 
téli állomásra vigyen.

Egyszer csak belép Csépányi Bárdos Má
tyás uram.

— Adjon Isten jó reggelt, tekéntetes uram!
— Adjon Isten! mi jót hozott ilyenkorán 

édes bátyám? — Biróviselt férfi volt az 
öreg, hát csak megtiszteltem őt mindig.

— Hát csak azért jöttem ide édes tekén
tetes uram, hogy el ne szaladjon valamikép, 
mig el nem mondom, hogy ug/'eén, mint a 
falu nagyon megvoltunk elégedje a tekinte
tes urral. Mondtuk is tekéntetes főszolgabíró 
Náczi bátyánkkal (az is Csépányi volt):ilyen 
mérnök köllenénk nekünk, mindétig. No hát 
csak ezt akartam elmondani, mert tudom, . 
ha eén el nem mondom, hát bion senki sém



mondja el ; mert mi türés-tagadás, Lajos 
öcsém, ha biró is, mégis csak paraszt, nem 
tudja, , hogy mi a módi. Nohát az Isten 
áldja meg.

Nincs mit tagadnom, hogy ez a közvet
lenség jólesett. Megkínáltam az öreget tehát 
egy kupicza jó szilvóriummal és elégtételül 
szolgált, hogy ez meg Csépányi Bárdos Mátyás 
uramnak esett jól.

t í  —

A táltosok.
— No ilyen kitűnő, meggondolt táltosok, 

mint a magáé, nincsenek az egész környéken!
— Mán, hogy mért tetszenék azt mondani, 

tekintetes uram?
— No, mert minden kis domb előtt meg- 

állanak gondolkozni, vájjon fölmenjenek-e 
reá vagy sem!

Az egyiket . . .
Az én Laczi kollégámnak, mikor Császlót 

mérte, veszedelmes szembaja támadt, mely 
meglehetősen hosszú ideig tartott.

Mikor már jobbati volt, egy nyári este zöld 
azem-ellenzőjét ugyancsak feltolta, hogy a 
lakása előtt levő kútra mériteni járó csinos 
paraszt leányok és menyecskékben gyönyör
ködhessék. A mint igy legjavában «gusztál», 
egyszerre csak felesége látva, hogy az ellen
zőt teljesen levette, reászól :



— Vigyázz L,aczi! megint megfájdul a 
szemed!

— Hadd el lelkem, az egyiket már csak 
megreszkirozom, — válaszolja a rósz csont.

A kinél . . .
Egy kollégának megvolt az a rósz vagy 

jó szokása, hogy mindenben, mindenkinek 
ellentmondott, tagadott, leczáfolni igyekezett.

Egy alkalommal egy hölgygyei sétált, kivel 
valami fölött szokása szerint nemcsak vitába 
eredt, hanem ennek folyamán a hölgy állí
tásait mind megdönteni igyekezett, úgy, hogy 
ez türelmét egyszerre csak elveszítve, egészen 
dühösen e szavakra fakadt:

— Eh! hiszen mit vitatkozom én magá
val, mikor magánál semmi sem áll!

Azóta rajtaszáradt: Amolyan Pál, kinél mi 
sem áll!

Az osztás.
Bár a kataszteri felmérésnél a magán

munkálatok nagyon szigorúan vannak tiltva, 
a fiatal mérnöksegéd, midőn egy alkalommal 
három testvér azon kéréssel jött hozzá, hogy 
a «Csobánkán» levő rendetlen alakú szőllő- 
parczellát közöttük három egyenlő részre 
ossza el, arra gondolva, hogy a majálison 
három üveg pezsgőt fizethet, a megbízást 
három ötös ellenében elfogadta.



— Hozzanak kendtek ásót, kapát, erőse
ket és jöjjenek vasárnap reggel kocsival!

A fiatal ember azután félnapig elvesződött, 
mig a térképről lemásolt parczellát grafice 
három egyenlő részre osztani tudta.

Vasárnap reggel eljő és korán reggel 
minden el lesz rendezve : a szögtükör, váz
lat. aczélszallag, kitüzőrudak stb. Végre itt 
van a kocsi, hallani a zörgését. Bejő az 
egyik fél.

— No készen van minden ?
— Készen tekintetes uram!
— Nohát menjünk!
Hát á mint a fiatal tisztviselő a ko

csihoz ér, látja, hogy a másik két érdekelt 
nem jelent meg.

— Hát a többiek hol vannak?
— Meggöndolták magukat, tekintetes 

uram, oszt nem méretik föL a részüket.
— Úgy hát kendé melyik rész?
— Az enyim «a középső» —~ mondja az 

egyik!
— Mit a középső!! — ordítja a mérnök

segéd ur.
•— Pusztuljon a szemem elől, a keserves 

áldóját, a sok mihaszna bfirhasu parasztjai
nak. Takarodjék, mert a hátán osztom ki 
illetőségét!

A bútor.
Uppony, Mercse és Bóta, Borsodmegye 

három kis falujának az a jó hire van, hogy 
lakói nem találták föl a puskaport, sőt még



a rimaszombati csutorát sem, sőt ellenke
zőleg. Bizonyítja e kis történet:

A mérnök a májushavi kirukkolás (tech- 
nicus ternimus, a kiszállást jelenti) előtt 
magához hivatja az egyik falu biráját, meg
beszélni vele különböző dolgokat, de főleg 
és első sorban megtudni: milyen a leendő 
lakása és el van-e látva a szabályrendele
teknek megfelelő bútorokkal?

— Megvan az, rendben van az, kimöszöl- 
tük. kitapasztottuk, tekéntetes uram, kivül- 
belül — erősitgeti a biró, — olyan az, mint 
a támplom!

— No ez szép lakás lesz — gondolja 
magában a kolléga.

— Hát bútort vett e biró uram? — kérdé 
tovább.

—• Butyort? — csodálkozik a biró és 
reánéz, a komoly butasággal bámuló esküdt 
uramékra.

— Butyor! butyor! — ismételgeti, azután 
hirtelen • megembereli magát, kivágja bátran:
— De van ám!

— De milyen ?
— Milyén? milyen? hát akár a tyükör!
— No akkor jól van!
Avval a deputáczió elballag, miközben a 

biró mellére önérzetesen csapva mondja:

— De van ám! — bólontgatják a tanács
beliek,— hej nem is bizzuk másra a falu
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dógát, mint biró uramra, hogy megfelelt a 
tekéntetes urnák, akár csak a papónk!

— No most menjünk egy kis kolláczióra 
a «Törökfőbe», mer’ istok bá, megehültem!

Két hét múlva kimegyen a kolléga a 
községbe. Az egész falu kiváncsi a «mér- 
nyögre», a kit Krison Varga István hoz el 
Egerből a jegyző ur csézáján, két pej csi
kójával.

A kolléga leszáll, bemegy a neki lakásnak 
szánt szobába, végignéz az üres szobán, 
melyen a falat körülfutó lóczán kivül semmi 
bútor sincsen.

Dühösen rivall a biróra.
“ t Biró ur! hát hol a bútor ?
— Butyor? tekéntetes uram! hászen ehun 

e, mi ez, nem tyükör? — és mutatja a két 
ablak közébe felakasztott tükröt!-

Az előbbi kis történetben említett 3 falu 
lakói egymás bosszantására sok mindenfélét 
nem annyira kitaláltak, mint a hogy mint 
igaz történetet terjesztgetik.

így jól tudom, hogy Bótán tényleg a tőrbe 
esett róka vinyogását Erzsók nénő idétlen 
gyermek sírásának tartván, négy krajczáros 
odavetésével annak rendje és módja szerint 
az Atyának, Fiúnak és Szt. Léleknek meg
keresztelte, még pedig ha fiú Jánosnak, ha 
pedig leány Pannának.



Azt is mesélik róluk, hogy kis templomuk 
előtt régen állott Szt. Orbán püspök szobrát 
nagyon megbecsülték, mézzel és tejföllel telt 
fazekat kötvén a nyakába, kérve őt, hogy 
csak a szőllőjükre vigyázzon, azt ne veresse 

, el jéggel, mert különben jaj lesz neki.
Hiszen vigyázott is tőle telhetőleg a szől- 

lőkre a derék kőszent, de ennek daczára 
bizony egy esztendőben úgy elverte- az egész 
határt a jég, hogy még a tőkéket is meg
hasogatta.

Erre azután a falu oly dühös, lett, hogy 
nem nézvén tiszteletreméltó pátrónusuk 
eddigi érdemeit, helyéről leemelték, és olyan 
25-öt csaptak reája, hogy az ütések súlya 
alatt egészen szétmállott.

Jaj ezt azonban a bótaiaknak elmondani; 
hanem annak se biztos az élete, aki meg 
az alábbi kis históriával meri csúfolni a de- , 
rék mercsieket.
. Megtörtént ugyanis, hogy Sátáról haza igye
kező vagy inkább dülöngöző mercsei paraszt 
összeveszett a lármázó szavaira visszhangot 
adó bótai granáriummal és véresre verte 
ökleit a feleselő szörnyeteg vasajtóján.

A jó upponyiakról meg azt állítják, hogy 
sokáig czudar idejük lévén, elküldtek két leg
okosabb tanácsbelijüket Putnokra, hogy vegye
nek: jó időt.

-  4? -

B. bácsi nagyon törte a magyar nyelvet; 
de azért meg tudta magát értetni mindenkivel.



Nála a magyar újságok mind «Egyetetér- 
tések» voltak és szavajárása volt «Isten áldja 
Magyarország nagy világ!» A csizmái egyszer 
tönkre mentek és a katonáját behívta és 
elmagyarázta, hogy: «mind a két csizmadiát 
talpaltassa meg, azonfelül a jobbik csizma
diára foltot is tétessen alul, a hol lyuk van.»

Nálunk mindenki tudja, hogy az úgyneve
zett birtokrészleti jegyzőkönyvekben a belső
ségekben levő birtokrészleteket, melyeken 
lakóház is van, rendesen úgy igtatjuk:

«Lakház és udvar».
B. bátyám tüntetni akarván magyarságával, 

de mert különösen tetszett akkoriban Kecs
keméten a katasztralisták által látogatott 
Beretvás vendéglője; illetőleg annak jó kosztja 
és bora, egy alkalommal a pinczérre igy ri- 
valt reá:

— Sie verfluchter Izé! Geben’s mir zu dem 
Braten «lakház kenyér!»

A 70-es évek elején még á «Dragoner» 
(irodakezelő) volt. Akkoriban azonban már 
a magyar minisztérium küldte a felügyelőség
hez a rendeleteket, Bem pedig a «Direction». 
Kénytelen-kelletlen magyarul kellett tanulni, 
ami persze nagyon nehezen ment. Történt 
azután egyszer, hogy a havonként felterjesz
tendő beadványok valamely okból a kellő 
időre elkészíthetők nem voltak.

B. bátyánk a Ballagi szótárából szedvén 
magyar tudományát, a «periodische Einga- 
ben»-t, ilyenformán találta fordítani:

-  48 -



«Alóhrott tisztelt felügyelőség a «havi tisz
tulási» beadványokat, oly . . . stb.»

Általában, mert nem igen törte magát a 
-magyar nyelv után, később is, mikor a 

«Detail»-nál kinn volt, megesett vele az, hogy 
czüvekelés közben a tulajdonos nevét kér
dezvén és arra azon feleletet kapta, hogy az 
«Ihász Katalin», dühösen kifakadt:

— Was für eine Katalin?
— Ihász Katalin!
— Aber der Vorname! Sie kralawatsch?- 

ter Pamsabel!
— Ihász Katalin!
— Kreuz-Donnerwetter! noch einmal . . . 
Nagy nehezen lehetett megértetni vele,

hogy Ihász nem Ich heiss’, hanpm igazi ma
gyar tulajdonnév.

Ugyanakkor történt vele az is, naí5Y lévén 
a község, hogy egy birtok-bemondót adtak 
melléje azon czélból, miszerint a munka 
valamikép fennakadást ne szenvedjen.

A birtok-bemondó hűségesen szolgálta őt 
ösmeretével, de bizony az nem egyszer 
hagyta cserben.

Ilyenkor egyet rántott szűrén és reámondta: 
«Isten tudja!»

A mérnök azután beirta indikatiónak teljes 
lelki megnyugvással «Isten tudja». Keine 
Hausnummer, Gut! geh’n wir weiter!

Este azután a jegyzőnek, kinél ellátáson 
volt, azt mondja:



— Herr Notar! Aber in dieser Gemeinde ist 
der reichste Kerl der «Isten tudja», wenigstens 
40 Parzellen hab’ ich müssen heute auf den 
Namen indiciren!

Tolja vissza!
Ezen adomát csakis katasztralista fogja 

érteni:
A főnök ur dühös volt, mint mindig. Egy 

«eltolt.» szelvény és egy remegő mérnükse- 
géd van előtte. '

— Mi ez ?! — pattant föl, mintha taran
tella csipte volna meg.

Meg kell jegyeznem,' hogy az egész fel
méréshez szerencsés pályafutása folytán 
annyit értett, mint a hajdú a hárang-öhtéshez.

A mérnöksegéd remegve magyarázza, hogy 
a szelvény háromszögelhetése czéljából a 
szelvény keretet el kellett «tolnia».

Megjuhádzik erre a főnök ur valamelyest 
és azután azt mondja:

— Jól van hát! ön azt mondja, hogy ezen 
pontokra az asztaltáblán szüksége volt, azért 
a szelvénykeretet eltolta. Hát hiszen ez jól 
van! De ha ez egyszer megvan, miért nem 
tolta az egészet vissza?

Hogyan írták valaha a naplót.
1883. 9-én Hétfő munka nap. Pont 

nyolczkor d. e. — Nagyságos X. Y. kir. 
kát. Országos -̂és—©Szponti Igazgató ur



hivatalos látogatása. — Mely alkalom- 
műi a Nagy Méltóságú királyi Pénzügy
minisztérium által leküldött 18130/883. sz. 
•a. Kegyelmes körrendeletét; nemkülönben 
a 29118/883. sz. a. s minden idevonatkozó 
■előbbeni évekbeni meghagyott Magas rende- 
leteket, tüntető és beható, értelmes, villágos 
magyarázásához fogott, ezeknek mint sze ■ 
leini felfogását, mint kiviteli módját, ez 
alkalommal Magas Kormány intentióit .a 
legnagyobb hévvel, példákban is előadni ke
gyeskedett^ Magas rendeleteknek kivitelét és 
több más Műszaki rendelkezéseit egybefog- 
ialólag; a többi eljárásra pedig és az ügy 
kezelésére nézve a legnagyobb pontosságot, 
némi Műszaki érzéket, a szolgálat megbecsü
lését szigorúan meghagyni és kegyesen aján- 
iani méltóztatott. D. u. ugyan úgy folytatólag 
és a hivatalos óra lefolyása után, a legszivé- 
lyesebben, mint ezt Magas állása és hivatása 
magával hozza, búcsúzni méltóztatott. Ezen 
alkalommal pedig rpeghagyni méltóztatott, 
hogy az alább említett irodából, — a fel
mérési Műszaki és Anyagok tárában, — mint 
■alkalmas munkálkodási helyiségbe átköltöz
nöm vagyis e helyiségeket a szerint beren
deznem kellessék, mi már meg is történt, 
az általános tisztogatás és súrolások alkal
mával. Egyébkint e véghez vitt szakavatott 
munkásságomat alkalmilag be fogom mutatni. 
A hivatalos látogatás folyama alatt kegyes
kedett Ő Nagysága az általam berendezett 
.Műszaki irodát, a felmérési műszaki Munkák 
és Anyagok tárát, annak helyiségeit t. i. 
az általam berendezett kebelbeli Igazgatói
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Térkóplára't, mely nem foglalhat mást ma
gában. mint a mit a 18130. sz. a. Magas 
körrendelet 13. bekezdésében meghagyni 
méltóztatott és végiére az Ódonságok tárát, 
vagyis azon helyiséget,‘mely minden irományo
kat s anyagokat tartalmazza, melyek a volt fel
mérési vezetők által 1875-től felhatalmaz
tatok.

Alólirott napifáradalmai után nyugvó he
lyéül egy rosszul fedett csűr szolgál, nyo- 
szolyája rozzant paraszt szán, e természetbeni 
kiszolgáltatott lakás szomszédságában pedig 
csöndesen ordítják altató dalaikat az éhes- 
barmok. 1858.,

Magorsky

Hogyan irnak ma naplót.
Napló: Segéd czövekelt. Mérnök a karókat 

összekötötte és kihúzta.

Tisztelettel betérjesztem M— Nádas köz
ségi határ területén három szögeit pontok 
észlelési éredményeket, úgy szinte 2 kis 
vázlat; a Lajstroma M. Nádas községben ot- 
hattam, pedig hivatalos helyszín rajzokat 
nem bírom beküldeni, mivel nincs arra- 
való nyumdalványok nálom elhoztam, tehát 
allázatosan kérek , a helyszinraizi leírások a 
hivatalban megkészitjén. .



Aber iezusz Krisztusz!
A legtöbb embernek van valami szójárása, 

amit minden alkalommal használni szokott, 
így volt a mi K. . . . felügyelőnknek is lévén 
az ő szójárása: «Aber .Iezusz Krisztusz!»

Egy alkalommal leánya előtt a felügyelő
ségnél levő fiatal tisztviselők udvarlás köz
ien [említették, hogy édes atyja minden, 
alkalommal azt szokta mondani: «Aber 
Jezusz Krisztusz!»

Leánya, kinek úgy látszik nem igen tün
tetett fel édesatyja eme szójárásá, egy 
alkalommal ezzel a kérdéssel fordult hozzá:

— Mondd csak édes apa, igaz az, hogy te 
mindenre azt. szoktad mondani; «Aber 
Jezusz Krisztusz?» -

Az öreg ur boszlis tekintetet vetett 
leányára, s mintegy magából kikelve, mér
gesen vágta oda: «Aber Jezusz Krisztusz! «das 
íst janicht wahr! wie kannst so- was fragen!»

Hogy segít magán az ember.
Vig kedélyű öreg ur volt K. . . . fel

ügyelő, szívesen kereste fel a vendéglőben 
személyzetét, hol nem ritkán poharazás 
közben a késő órákig is.-- együtt maradt

Megboldogult neje, ki különben igen ked
ves lelkű,- komoly és á külsőségekre sokat 
adó úri nő volt, az ilyen elmaradásokért 
-rendesen szemrehányással illette.



• Történt, hogy egy alkalommal megint 
későig elmaradt; boszantotta is az öreg uratr 
hogy oly hamar eljárt az idő.

Gondolt egyet, ismerve neje ébren alvását, 
hogy az meg ne tudja, hogy mikor jött 
haza, már az előszobában lehúzta czipőjét, 
hogy zajt ne üssön, azokkal. Óvatosan nyi
totta ki a szoba ajtaját és gyufát sem 
gyújtva, a nagy sötétségben az ágya felé 
tartott.

A következő perczben egy óriási robaj: 
az öreg ur fellökte a szoba közepén álló kis
asztalt.

A nagy zajra felesége felébredt, s már 
éppen korholni készült az üreget, de ez 
megelőzte őt, és ő kerekedett felül, hogy 
ez már csak határtalan gondatlanság és 
könnyelműség, az, asztalkát igy a szoba kö
zepére állítani és ő most majd eltörte a 
kezét-lábát és nem szűnt meg sokáig ily és- 
hasonló szemrehányásokat tenni nejének.

Neje maga is gondolkodóba esett, hogy 
talán csakugyan most majd ő lett volna az. 
oka. egy nagy szerencsétlenségnek, s elma
radt a szokásos szemrehányás; igy szabadult 
meg'az öreg ur á biztos zivatartól.

Miféle . . .
Nagy családu ember volt K. .. . felügyelő. 

Daczára, hogy elég-szép,jövedelme volt, azt 
mind felemésztette a gyermekek . nevelése, 
s dicséretére legyen mondva, igen szép 
állást foglalnak el ma már gyermekei.



Gyakori eset volt abban az időben, hogy 
egy-egy megszorult tisztviselője, azért felke
reste az' öreg urat, hogy tőle kölcsönt kér
jen, s ha volt neki, sohase tagadta meg.

Ilyen okból állított be hozzá egy alka
lommal egy különcz modorú, mogorva, 
garçon szemüveges mérnök, ki már több 
éve, hogy nyugdíjban van, s talán már 
meg is halt.

— Kérek felügyelő ur 20 forint kölcsönt 
flsőig.

Egy nagyot nézett az -öreg ur, s miután 
akkor tényleg nem volt pénze, kijelentette a 

„mérnöknek,. hogy nagyon sajnálja, de. most 
valóban nem adhat, mert- neki sincsen.

Sarkon fordult a mogorva ' arczu, szem
üveges mérnök, végig nézett az öreg uron és 
fogai közt mormogta oda: «Miféle felügyelő, 
ha még 20,forintja sincsen».

Schon gut.
E mogorva arczu, szemüveges mérnököt 

igen jól jellemzi az alábbi eset is.
Rendkívül, különcz ember volt, tisztviselő 

társaival nem igen törődött, senkivel nem 
' érintkezett s a fiatal segédeket, pedig éppen 
figyelembe sem vette.

Történt, hogy két .fiatal kezdő lépett be a 
felügyelőségbe; mint müveit egyénekhez illő, 
sorra mentek, hogj magukat a tisztviselők
nél bemutassák.



Ilyen alkalomból kerültek a szemüveges 
mérnök elé is, aki mellesleg legyen felem
lítve, még magyarul sem beszélt.

A szomszéd szobában ülők kíváncsian 
várták, hogy mint fogadja a két fiatal 
tisztviselőt.

A fiatalok meghajtván magukat előtte, be
mutatkoztak.

A szemüveges mérnök pedig alig, hogy 1 
felemelte tekintetét a térképről, oda szól a 
fiataloknak:

■— Schon gul! Klacht nichts.
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Jól dolgoztunk.
E. . . . felügyelő Igen egyszerű és termé

szetes modorú ember volt, nem volt ő barátja 
tettetéseknek, s bizony nem ritkán megesett, 
hogy éppen e természetes, a külsőségekre 
mitsem adó modora miatt, ha nem is éppén 
kellemetlen, de kómikus helyzetbe hozta 
alantasait.

Egy kezdő, önálló működéssel megbízott 
mérnöksegédnél volt az- utolsó ' felülvizsgá
laton.

Szokása volt az öreg urnák, hogy- az 
utolsó vizsgálatkor ; az utazási előlegeket is 
magával vitte, hogy azt az illetőknek,átadja.

Megvolt az asztalmérési próba, rendben 
talált mindent, majd aztán oda szólt a nap
számosoknak, hogy pakolják össze a műszert 
és vigyék haza.
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A következő perczben kivette pénztárcsá
ját és az utazási előleg fejében átadott a 
mérnöksegédnek 50 frtot.

Következő nap folytatta a mérnöksegéd a 
munkát, midőn egyszer megszólalt az egyik 
napszámos:

— Ugy-e tekintetes ur, tegnap nagyon meg 
volt elégedve a felügyelő ur?

— Miért? — kérdé a mérnöksegéd.
— Hát láttam, kérem, szólt a napszámos, 

iiogy tegnap 50 frtot- adott a tekintetes ur
nák, már pedig azt bizonyosan csak azért 
adta, mert meg volt elégedve, hogy jól dol
goztunk.

Kedves nejével.
Még felügyelő volt abban az időben a 

megboldogult Sz ... központi felügyelő, mikor 
■ez az eset történt meg vele.

Volt a felügyelőségénél valami G . . . f. 
ne.vü mérnök, felvidéki ember létére ő is 
úgy volt, mint sok más, hogy sohasem ta
nult meg jól magyarul, s még abban az idő
ién ' bizony nem is igen gyakorolhatta magát, 
mert napirenden volt a német és a tót, meg 
-a cseh társalgás a tisztviselők között.

G . .. f mérnök bizony ha magyarul be
szélt, íene módón kitekerte ezt a mi szép 
nyelvünket, igy például a «honvédhuszárt» 
•«bakahuszárnak» mondta, a «csizmadiale
gényt» «csizmalegénynek».

Egyszer beteg lett G . .. f mérnök neje, s 
miután közel volt a téli állomásához Buda



pest, elhatározta, hogy leviszi nejét és ott 
fogja orvossal megvizsgáltatni

Beállított Sz . . . felügyelőhöz és ilyen mó
don adta elő szabadság iránti kérelpiét.

— Kérem felügyelő ur egy napi szabadság, 
a kedves nejével óhajtok Budapestre mennie

Nagyot nézett az öreg ur, de csakhámar 
tisztában volt, hogy ezt a rossz magyarság 
rovására tudja be, és megértette a kérelmét.

Tréfára vette aztán a. dolgot, de azért 
komoly arczot vágott, s igy szólt aztán a 
kérelmezőhöz:

— Miért akar maga az én feleségemmel 
Budapestre menni ?

Halotthalvány lett a szegény G . . . f, ki. 
különben is igen ijedős természetű volt és 
igyekezett magát helyesen kimagyarázni, d& 
azért másodszor is csak úgy ismételté meg 
kérését, «hogy nejével óhajt Budapestre 
menni».
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Hogy van.
Ugyancsak Sz... felügyelővel és egy akkor 

még mérnöksegéd, jelenleg szintén felügyelő
vel történt meg az alábbi kis félreértés.

Rendes szokása volt az öreg urnák, hogy 
minden reggel fél 9 órakor sorra járta a 
hivatalos helyiséget, részben, hogy meggyő
ződjék a pontos hivatalba járás felől, rész
ben pedig hogy tudakolódjék a munka előre
haladása felől.

Bement a mérnüksegédhez, ki éppen egy 
község összeállításán dolgozott; megállván 
asztala előtt, igy kezdte beszédét:
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— No, hogy van ?
A mérnöksegéd a kérdésre egész nyugod

tan felelte vissza:
— Köszönöm szives kérdését, nincsen 

semmi bajom.
Az öreg ur egy kissé megütődött a nem 

várt feleleten, igy igazította ki a félreértést:
— Jó, jó, ha egészséges, de én a munkát 

értem, hogy hogyan áll.

Hogy mérik fel Magyarországot.
S .. .  y volt minszteri tanácsos és egy volt 

kataszteri mérnök között folyt le az alábbi 
elmés párbeszéd.

•Egy -szatmármegyei kis-községet kapott 
felvétel czéljából a mérnök, valóban párját 
ritkító, eset volt ez a község, ugyanis 1400 
holdra esett 60u0 részlet.

A mérnök, ki különben igen pontos és 
szorgalmas ember volt, amellett igen kitűnő 
rajzoló is, dicséretére legyen mondva na-, 
gyón szépen oldotta meg ebbeli feladatát.

KI lehet gondolni, hogy minő kis apró rész
letekkel volt dolga és mindennek daczára, 
oly élesen és határozottan voltak azok a 
legcsekélyebb részletek is térképezve, hogy 
mindenkit bámulatba ejtett.

S . . . y miniszteri tanácsos a téli felül
vizsgálat alkalmával szintén sokáig gyönyör
ködött a szép munkaban, de azért nem áll
hatta meg, hogy hozzá ne tegye: «Igaz 
bizony, hogy szép ez a munka, hanem azért 
mégis, kevés».



— De kérem — mentegetődzött a mérnök;
— azok a rengeteg nagyszámú két-három 
Q  öles részletek érthető és tiszta kidolgozása 
sok időt vett igénybe.

— Igaz, barátom — válaszolt a miniszteri, 
tanácsos, — de tudja meg, hogy csak magában 
részlettel, nem lesz felmérve Magyarország 
soha; az is igaz, hogy ez mind arany, amit 
dolgozott, de tudja meg, hogy aranyat is 
fizettünk ért«.

Jó, hogy tudja.
Megboldogult B . . . központi felügyelő és 

egy már nyugdíjban élő J  . .. felügyelővel 
történt alábbi tréfás párbeszéd.

Komárommegyei Puszta-Gyarmaton voltak 
felülvizsgálaton; az uradalom intézője érte
sülvén erről, eljött a mérnök lakására, hogy 
•meghívja az urakat ebédre.

Befejeződvén a vizsgálat s miután ebédre 
menni még korán volt, társalgásba elegyedtek.

B . . . közp. felügyelő maga jegyezte meg:
— Tudom én azt igén jól, hogy a segédek 

engem nem szeretnek, s úgy tartanak engem, 
mintha én egy valóságos rémök volnék; igaz, 
hogy ha valamit kifogásolok, azt elég nagy 
hangon teszem, sőt lármázni is szoktam, de 
én ezt nem felindulásból teszem, azért én 
belülről teljesen nyugodt vagyok.

• J. . .  felügyelő, ki nyugodtan hallgatta 
végig az elmondottakat, odafordul a közp. 
felügyelőhöz.



—■' Jó, hogy tudom, ha majd a télen eljön, 
nagyságod felülvizsgálatra és valami okból 
lármázni fog, majd ' figyelmeztetem: ugyan 
minek lármáz oly nagyon nagyságos i ur, 
hiszen tudom, hogy belülről teljesen nyugodt.
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Ha nincsen.
Ki ne emlékeznék a megboldogult R . . • 

felügyelőre, a ki akkor érezte magát jól, ha 
megszorult tisztviselőin segithetett.

Egy reggeli látogatása alkalmával, mikor 
a tisztviselőket nézte meg, hogy mit dolgoz
nak, elébe állt egy napidijas mérnök.

— Kérek felügyelő ur három napi sza
badságot, a karácsonyi ünnepekre.

— Jól van — válaszolt a felügyelő — el
mehet.

Kis idő múlva bement a napidijas a fel
ügyelő szobájába és előadta, hogy szabad
ságot már kapott, de van egy nagyobb baja, 
ugyanis nincsen pénze, hogy elutazhassák, 
kéri tehát, ha lenne szives neki előleget adni.

Kinyitja a felügyelő asztala fiókját és rá
mutatott egy csomó ideiglenes nyugtára.

— Sajnálom barátom, de nézzen ide, ami 
volt pénzem, azt már mind kikölcsönöztem.

Busán ment ki a mérnök.
Másnap behivatta a mérnököt a szobájába.
— Nézze barátom, pénzem nincsen, de el

zálogosítottam egy sorsjegyemet, itt van 25 
frt., hogy elutazhasson, s egyúttal figyelmez
tetem, hogy miért kérte a szabadságot ott 
a többi urak előtt, maga napidijas mérnök



és most kénytelen vagyok a három napra 
járó napidijat levonni.

Elfelejtette-e, vagy sem. de nemcsak hogy 
pénzt adott, de még a napidijakat sem 
vonta le.

Lássa ha . ..
Szommer felügyelőről, beszélik az alábbi

Szenvedélyes tarokkjátszó volt; ha a nyári 
felülvizsgálatok alkalmával valamely község
ien maradt éjjeli szállásra, addig nem nyu
godott meg, mig nem sikerült a mérnöknek 
egy tarokk-parthiet összeállítani.

Vígan folyt a tarokkozás, már ki volt 
mondva, hogy skiz oszt, nem oszt, de azért 
az öreg ur megtoldotta azt még egy játsz
mával.

Az utolsó játékban együtt voltak a fel
figyelő és a mérnök, s a mérnök, daczára, 
hogy jó játékos volt, egy hibát követett el s 
igy a játszmát elvesztették.

Másnap volt a felülvizsgálat, asztalállás 
volt.

Nézegette a felügyelő, a mint az szokás, a 
távcsövön a jelfákat, egyszerre csak megáll, 
mintha valami eszébe jutott volna s nagyot 
ütött kezével a mérőasztalra, hogy majd le
esett róla a távcső is és odafordul a mér
nökhöz:

— Lássa, ha maga tegnap kivágja a pa- 
gátot, megnyerjük a játékot.



Ne törődj semmivel.
Van a kataszternél még ma is egy mér

nök, a kinek kedvelt szójárása : «Ne törődj 
vele, bizd csak rám». Be is vált ez a szó
járása minden alkalommal, ha egy vagy 
másik megszorult, vagy bajban járó kollegája 
hozzá fordult, daczára, hogy ő maga is nagy 
családu és vagyontalan ember volt, mind
amellett segített az illetőn, tudta ő annak 
mindig az útját.

Húsvéti ünnepek előtt, zöld csütörtökön, 
valamely alkalomból több kollegájával időz
tek a vendéglőben s talán a nagyheti szo
morúságok hatása alatt, vigan fogyasztották 
a buczkait.

Éjfélre járt az idő, midőn egyiküknek 
eszébe jutott, hogy talán már illendő dolog 
is volna hazamenni, mit szól a világ, hogy 
még ily napon is oly későig dőzsölnek a korcs
mában.

A figyelmeztetést tett követte és elindultak 
hazafelé; utjuk éppen a Kálvária-kápolna 
előtt vitt el, honnan kihallott a hivők ájta- 
tos éneke.

Az ének hallatára előállt a mi mérnö
künk. «Fiuk, ha már eddig elmaradtunk, 
gyerünk be a kápolnába és rójjuk le mi is 
a minden iga? keresztényhez illő. kötelessé
günket».

Úgy is történt, ő maga ment elől jó pél
dával, a többiektől követve.

Már eléggé megfogyott az ájtatos hivők 
száma, s igy alkalma volt a mi jó kollegánk
nak egész közel a szent sirhoz jutni.



Összekulcsolt kézzel, térdre ereszkedve, 
végezte ájtátosságát; jó hosszú ideig tartott 
az. mig befejezte, egyszerre csak merőn bá
mult az előtte fekvő feszületre s halkan 
megszólalt az ő szokott szójarásán:

— Ne törődj vele, bizd csak rám, feltá
madsz holnap.
, S mint ki jól végezte dolgát, tovább ált.
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A fogadás.
A 80-as évek elején volt a váczi felügye

lőségnél egy B. . . . nevű növendék, ki 
pozsonyi származású lévén, nem a legtöké
letesebben beszélte a magyar nyelvet, de 
azért dicséretére legyen mondva, minden 
alkalmat felhasznált arra, hogy e téreni 
hiányosságát tökéletesítse, üres idejében 
mindig magyar lapokat olvasott.

Egy alkalommal valamelyik magyar lap
ban azt olvasta, hogy egy társaságban valaki 
feladta azt a kérdést, hogy ki tudna egy 
tojást az asztalon összetörni..

Az volt a kérdésben a tréfa, hogy az 
illető, ki ezt helyesen akarta keresztül vinni, 
az asztalon állva kellett hogy a tojást 
összetörje.

B . .. . gondolt egyet, hogy még inkább 
sikerüljön neki is ez a tréfa, ő meg úgy 
adta fel a hivatalban a kérdést:

«Ki tudna az ő fején egy tojást összetörni ?» 
gondolva, hogy igy bizonyosan sikerülni fog 
neki a tréfa és megnyerhet egy általa fel
ajánlott fogadást.
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Többen kezdtek gondolkozni a feladott 
kérdésen.

Végre előállt a mi szegény megboldogult 
Bélácskánk.

— No német sógor — igy nevezte B. . . . t
— hozasson be egy tojást és én összetör,üm 
a fején.

Behozták a tojást., Bélácska a gondolkozást 
színlelve, nézegette azt, s hogy annál érde- 
kesehb legyen, még fogadás is történt.

B. . . . már előre nevetett, hogy mint fogja 
•ő majd a fogadást megnyerni.

Bélácska hirtelen elhatározta magát és 
bizony eléggé tisztességesen odafttötte a 
tojást B . . . . fejéhez, ugy, hogy a tojás sár
gája egyszerre elborította B. . . .. egész arczát, 
s csak ogv folyt le róla, mintha leöntölték 
volna vele."

Volt erre nagy hahota, de B. . . . nem en
gedett, kijelentette, hogy ő nyerte meg a 
fogadást, mert Bélácska nem a fején törte 
•el a tojást, hanem a fejéhez vágta.

Mit csinál?
, Ugyanezen urral történt meg az alábbi 
•eset:

A betüsoros névjegyzéket szerkesztette.
A felügyelő reggeli sétája alkalmával szo

kása szerint megkérdezi:
— Mit csinál?
Nem birván jól még a magyar nyelvet 

reá mondja:



— Parasztokat!
— És hányat csinál tíapönként? .
— Háromszázat!
— No igyekezzék, édes barátom, négyszázat 

csinálni, nemcsak a kataszter, hanem Magyar- 
ország is hálás lesz érte! — volt a biztató 
válasz.
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Mit dobol. . .  ?
Még manapság is megvan az a jó szokás 

a felmérésnél, hol a felmérő osztályok egy
más szomszédságában dolgoznak, hogy vasár- 
'és ünnepnapon, sőt néha rossz időben is, 
mikor künt dolgozni nem lehet és házi 
munka sem igen van, hogy el-eljárnak egy
mást a szomszéd községben meglátogatni, 
hogy aztán egy kis görbe napot csináljanak.

Biharmegyében dolgozott a felügyelőség a 
80-as, évek végén, az egyik mérnök Szent-Job
bon volt állomáson és a községházában lakott.

Egy esős szombat délután beállított hozzá, 
a szomszéd községbeli kollégája látogatóba. 

Miután abban az időben Biharban, külö
nösen az érmellékén még kitűnő borok 
voltak, a két mérnök vig poharazás mellett 
töltötté el az időt:

Már későre járt az idő, mikor a szomszéd 
mérnök haza akart menni, de kollégája 
visszatartotta, hogy minek igyekezik haza, 
hiszen másnap vasárnap van, ráér, az idő 
is rossz, maradjon meg nála éjszakára, s 
majd reggel jókor hazamehet.



Rászánta magát a szomszéd, és ott 
maradt, még jobban fogyasztották a jó ér- 
mellékit.

Éjfélután a mulatságnak vége szakadt és 
pihenőre tértek.

Reggel jókor a falu kisbirája, ki ott 
lakott a községházánál* éppen hangolta a do
bot, hogy a közhírré teendőket kidobolja.

A zajra felébredt a vidéki kolléga, s oda
szól társának:

— Mit dobol a kisbiró?
— Tudod — válaszolt a másik, — itt a 

faluban valamikor olyan szorgalmas münkás 
emberek laktak, hogy igy nyáron, a nagy 
munka közepette, még azt sem tudták, 
mikor volt ünnep és vasárnap és a papjuk 
mindig vasárnap jókor reggel dobolás által 
adta tudtukra. hogy aztán templomba men
jenek, s ez a szokás még máig is fenn
maradt.

Nagyot nézett a kolléga, mért, hogy ő 
még ilyet nem hallott.

Időközben a szent-jobbi mérnök felkelt és 
kiment .az udvarra; hogy a tréfa jobban sike
rüljön, meghagyta a kisbirónak, ha az a 
vidéki mérnök ur kérdezni találja, hogy mit 
dobolt'reggel, mondja neki: «hogy kidobolta, 
hogy ma vasárnap van».

Úgy is történt.
Jó késő felkelt a vidéki mérnök is, hogy 

most már haza is menjen.
A mint kiment a szobából, ott találta a 

kisbirót.
— Hát maga mit dobolt? — kérdi tőle.
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— Kidoboltam kérem, — válaszolt a kis- 
biró — hogy ma vasárnap van.

Erre a nem várt feleletre már nem kétel
kedett, és elhitte a dolgot.

Télen, mikor már a felügyelőség együtt 
volt a téli állomáson, mint valami furcsasá
got beszélte el többi kollégáinak, hogy sok
félé járt már életében, de hogy olyan község 
is létezzen a világon, hol az emberek oly 
buták voltak, hogy még azt sem tudták, hogy 
mikor van ünnep és vasárnap, azt nem hitte 
volna soha, — s hiven elbeszélte a szent- 
jobbi kidobolást.

A minta férj.
' Fiatal házas volt G ... segédmérnök; mint 
minden fiatal férj, abban lelte a legnagyobb 
boldogságát, ha a délutáni szabad idejét fiatal 
felesége körében tölthette el; nem múlt el 
nap, hogy kart karba akasztva nem mentek 
volna egy-egy kellemes sétára. Tudták és 
látták ezt a többi kollégák feleségei is 
és sohasem mulasztották el, ha ok volt 
rá,- hogy oda ne állítsák öt férjük mellé, 
mint a férjek mintaképét, a ki nem a ven
déglők füsté 3 levegőjében, hanem felesége 
körében tölti idejét.

Különösen boszantotta az egyik idősebb 
kollégáját, a ki bár nem volt fiatal ember, 
de még szintén fiatal házas volt s miután 
épen szembe laktak, neki volt a legtöbb al
kalma feleségétől a fiatal mintaférjről a



dicsőítéseket és a párhuzamba való állítást 
hallani.

Boszura szomjazott, s nem is késett az

Ferencz napja közeledett, meghívta jó ba
rátait egy pohár borra,, s miután lakása al
kalmatlan volt egy ilyen nagyobb társaság 
befogadására, a vendéglőben tartotta meg 
névünnepét.

Meghívta a mintaférjet is, személyesen 
volt nála, hogy kinyerje számára az enge
délyt fiatal nejétől.

Vigan folyt a mulatság, s különösen arra 
ügyelt az ünnepelt, hogy a mintaférj jól 
találja magát, s gondja volt rá, hogy a pô  
hara soha üresen ne álljon.

A mintaférj, ki különben legényember 
korában szintén vig czimbora volt, teljesen 
elfeledke^tt arról, hogy őt talán várják is 
már odahaza, és ha nem.jön idejében, még 
baj lesz.

A mulatságnak a reggel vetett véget.
A mi Ferencz barátunk fogta aztán a 

mintaférjet, s mint Budán a Szent István 
jobbját, úgy hordozta körül s elindult vele, 
de előbb elvitte magához.

Nagy volt Ferencz barátunk feleségének a 
bámulata, mikor meglátta maga előfi ilyen 
állapotban a fiatal mintaférjet.

Ferencz barátunk pedig teljesen önelégült 
arczczal, mint aki dolgát jól végezte, igy 
szólt nejének:

— Na feleség, elhoztam, hogy bemutassam' 
neked a fiatal mintaférjet.

' Vége lett a renoménak.



— Most már látom •— felelt Ferencz ba
rátunk jieje, — hogy ti férfiak mind- egy
formák vagytok, az egyik 19 éves, a másik 
pedig egyik hijával húsz.

Igy van ez jól.
Az 1883-dik év őszén halt meg Váczon 

Sch. . .. Antal mérnöksegéd, a vig, jó kol
léga és különösen társaságban utólérhetet- 
len jó humoru fiatal tisztviselő.

Legmeghittebb barátja volt neki a már 
szintén elhalt N .. . . Béla mérnök; együtt 
töltötték el minden üres idejűket.

Sokáig nem tudta' N . . . az ő kedves 
Tóni barátjának oly váratlanul jött korai 
halálát elfeledni, s ha csak szerét tehette, 
üres idejében felkereste sirját a váczi teme
tőben, hogy mint 6 maga szokta volt mon
dani; referáljon egyetmást Tóninak a világ 
folyásáról.

Egy alkalommal magam is társul szegőd
tem N. . .. hez és együtt mentünk oda.

Amint a sirhoz ért N. . . . t, megállt 
Tóni fejfája előtt s.igy üdvözölte: «Szervusz, 
Tóni».

Merőn nézett a már-már besüppedő 
frissen hantolt sirhalomra, s egy perez alatt 
megteltek szemei könnyel, majd igy szólalt 
meg halk hangon:

— No de jód van ez igy! —■ s azzal, mint 
a ki lerótta a legjobb barát iránti őszinte



kegyeletét, otthagyta Tóni barátja néma la
kását.

A nagyszakállu mérnök.
Báesmegyében, a nyári munkálatra kikül

dött mérnökökkel esett meg az alábbi eset.
Egy vasárnap délután két mérnök, kik 

egy községben voltak állomáson elhatároz
tak, hogy meglátogatják a szomszéd község
ben működő kollégájukat.

Rövid idő múlva már vigan koesiztak a 
poros utón a szomszéd község felé.

A találkozásnak meglett a kívánt ered
ménye, mert egy kellemes estét töl
töttek együtt, vig poharazás között.

ügy éjfél felé a két vidéki mérnök visszaté
rőben volt a községükbe, miután pedig 
kelleténél többet vettek be a jóból, csakha
mar elszenderedtek a kocsin, példájukat kö
vette a kocsis is, kinek szintén bőven jutott 
ki a jóból.

Már elég hosszú idő telt el ily szendergé- 
sek között, midőn az egyik mérnök a hűvös 
hajnali szellőtől ébresztgetve felriadt.

Mily nagy volt a meglepetése, midőn kö
rül nézett és látja, hogy kocsijok ott vesz
tegel a nagy legelőn.

Tréfára gondolt és zajtalanul leszállt á ko
csiról, s nekiindult gyalog a község felé,, 
miután a sötétben már látta a falu körvo
nalait, ott hagyva kollégáját a kocsival s a 
kocsissal.



A friss hűvös szellő a kocsist fölébresztett& 
s közzé vágott a lovaknak, észre sem véve, 
hogy az egyik' mérnök leszállt.

Beérkeztek a faluba, s ' miután a kocsis 
a kocsin maradt mérnök alkalmazóija volt,.’ 
annak a lakására hajtott.

A megérkezés után visszafordul a kocsis, 
hogy az urakat a leszállásra biztassa, midőn 
észreveszi, hogy a másik mérnök nincsen a.

Felköltötte a még mindig szunnyadó 
mérnököt, ez pedig úgy félálmosan odas'zól 
a kocsisnak: «a mérnök urat vigye aztáa 
haza a lakására».

— Az a baj éppen kérem, tekintetes ur, 
hogy a másik mérnök ur nincsen a kocsin, 
nem tudom, hol vesztettük el.

Erre a kijelentésre a kocsin ülő mérnök 
is teljesen magához jött, s nagyot bámult, 
hogy kollégáját nem látta maga mellett.

Tanácskozni kezdtek, hogy mitévők legye
nek. A nagy csendben a távolból egy erős 
afclakzorgetés ütötte meg fülüket, s figyel
mesek lettek. A következő perczben tisztán 
kivehették,. amint az ablakzörgető alak, aki 
nem volt más, mint az elveszettnek hitt. 
kolléga, ilyen kérdéssel fordult a felzörgetett. 
egyénhez:

— Nem tudja, hol lakik a nagyszakálu 
mérnök ?

— Hogyne tudnám — feleli a kérdezett,
— hiszen a tekintetes ur az a nagyszakállu 
mérnök és itt, lakik éppen mellettem ebbe a 
szomszéd házba.



Jőizü kaczagás követte ezt a felvilágosí
tást, amit a távolból állók hallottak.

Nem is indultak az elveszettnek hitt mér
nök keresésére, hanem nyugalomra tértek, 
így járt a nagyszakálu mérnök, ki a kollé
gáját akarta megtréfálni és ő nem találta 
meg a lakását.
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Igy szoktam én.
Megérkezett a mérnök a faluba, a hol a 

felmérést kellett neki végrehajtania.
A község elöljárósága, miután megkapta a 

kellő informácziókat a mérnöktől az előálli- 
tandókra nézve, felfogadták a kívánt nap
számosokat. '

Volt a napszámosok között egy, ki azelőtt 
mint béres tengette életét az uraságnál, de 
éppen ebben az időben valami miatt elhagyta 
ezt a szolgálatát.

Az első időben csak eltűrte a mérnök, 
hogy. ez a volt béres mindig oly kiszámí
tott léptekkel haladt utána.

Egyszer azonban már megsokalta a dől- j 
got s midőn éppen kiczövekeléssel foglalko
zott és a béresből lett napszámos vitte 
utána a kiczövekelő asztalkát, akkor is olyan 
kényelmes és kiszámitott léptekkel haladt 
utána, rárivalt nagy mérgesen:

— Szedje gyorsabban a lábait s igyekez
zék jobban utánam.

A volt bérest ez a nagyhangú figyelmez
tetés a legkevésbé sem hozta ki sodrából 
és egész flegmával válaszolt a mérnöknek.



— így szoktam ezt én meg, tekintetes uram, 
az ökör után menni.

Az apróadóság csináló.
A tizstviselők minősítésének nagy titokban 

tartása nem egy két-tisztviselőt tett már 
kiváncsivá.

Ilyen kiváncsi volt még segédmérnök ko
rában a mi K ... . főmérnök barátunk is.

Abban az időben esett meg vele, hogy 
nem tudta elgondolni, mi lehet annak az 
oka, hogy oly sokáig késik az ő mérnöki 
kinevezése.

Ez nem lehet másként, mint hogy valami 
lehet az ő minősítésébe bevezetve, ami azt 
késlelteti, s a miről neki nincsen tudomása.

Egy napon megírta kérvényét, melyben 
kérte a miniszteirumtól, hogy betekintést 
szerezhessen az ő minősítési táblázatába.

Megjött az engedély.
Boldognak érezte magát K. . . ., hogy most 

már meg fogja tudni, hogy mi hát az ő bűne.
Nagy busán jött ki a betekintés után a 

felügyelőségi irodából.
— No mi van benne? — ostromolták 

kollégái minden oldalról.
— Hát képzeljétek el — válaszolt a kér

dezett, — az egész minősítésem,, a mi a 
munkámat illeti jó, de van ott egy passzus 
és ez lesz oka bizonyosan az én mellőzé
semnek, az van beleírva, hogy én apró 
adósságcsináló vagyok.



Hangos kaczagás követte az előadottakat.
Végre megszólalt K. . .. barátunk: Ez nem 

igazság, hiába nevetlek rajta, mert ugyanezt 
rólatok is be lehet irni valamennyitekről, 
mert ti is apró adósságosinálók vagytok, 
hiszen ki az a bolond, aki nekünk sokat 
hitelezne, hát nem lehetünk nagy adósság 
•csinálók.
: ' S maga is nevetésre fogta a dolgot.

Ki nem lehet.
Egyik felügyelőségnél még a 80. években 

szokásban volt, hogy a felügyelő, a téli 
munka jelentésbe, a , felügyelőségi átlag 
kiszámítása után, minden egyes mérnöknek 
bevezette az- osztályzatot, lévén a még ma 
is fennálló osztályzatok nevezetes, megfelelő, 
elfogadható, kielégítő, ki nem elégítő és csekély.

Egy alkalommal M. . . ., egy németajkú 
mérnök ki nem elégítő osztályzatot kapott. 
: Végtelenül bántotta az (osztályzat és pa
naszkodott, hogy ő nem érti, hogyan kapha
tott ő ilyent, mikor neki mily sok számítása 
van. Ki is fakadt az ő anyanyelvén: «Das 
ist nicht richtig, das kann ich nicht lassen».

A szokatlan lármára bejött a szomszéd 
szobából a felügyelő, s tudakozódott a lárma 
oka felől.

Mire előállt a mi M.. . . mérnökünk és 
elég nyomatékos hangon , adta elő a történ
teket a felügyelőnek.

— Ich bitté, Herr Inspektor, wie ist das 
gekommen, dass ich für diesen Rapport «ki



nem lehet» habé bekommen, das ist ja «ki 
lehet»

Leírhatatlan nevetés követte ezt az elő
adást és a felügyelő is megvigasztalta JVL 
mérnököt, hogy majd utána néz, lehet, hogy 
majd «ki lehet» lesz belőle.

De nagy dolog . . .
A munkaeredményekről jut eszembe az: 

alábbi eset.
J . .. . volt kataszteri mérnöknek egy igen, 

de igen részletezett községe volt, mit télen 
kellett volna kiszámítania, a többi mérnö
köknek pedig kivétel nélkül mind nagy és 
uradalmi birtoku kiszámításaik voltak.

Bármint igyekezett J. . . . mérnök, nem 
tudta őket beérni átéli munkaeredményben.

Boszantották is őt a többiek.
Végre J . . .. nem állhatta azt, odavágta, 

nekik: «de nagy dolog nektek olyan nagy 
munkaeredményt felmutatni, mikor az egész 
község mind kiszámlált holdakból áll, azt 
ugyan, ha a kis fiamat ide hoznám, az is 
összetudná olvasni, hogy 1, 2, 3, 4 stb.»

Elkészült J. . . . a kiszámításával, kapott 
a többiektől egy uradalmi csoportot kiszá
mítani.

— No majd meglátjuk, mi lesz most — 
tréfáltak a többiek.

Csakhamar kiszámította J. . . . a csoportot 
és átadta a felülvizsgálat végett.

Alig vizsgálta a vizsgáló a harmadik 
kiszámlált holdas részletet, hiba volt a



kiszámlált holdakban és pedig nem kevesebb, 
mint 10 hold.

(Jjra kezdődött a boszantás.
— Látod J . . . miért nem hoztad fel a 

kis fiadat, az talán jobban összeolvasta 
volna, mint te, látod, ehhez nem ért ám 
mindenki.

Mit volt neki mit tenni, mint szépen hall
gatni. •

A próba vonalak.
Kedvelt alakja volt a kataszternek az üreg

K___ , az űrökké ifjú és jó szivü bácsi
ki a 90-es évek elején ment elnyugdijba>

Vele történt meg még I. osztályú mérnök 
korában az alábbi eset.

A bácsi abban az időben évről-évre re- . 
mélte főmérnöki kinevezését, nem is mulasz
totta el, adandó alkalommal ezt felemlíteni 
az intézők : előtt, hogy hiszen ő már régen 
kiérdemelte ezt az előléptetést, de azért csak 
késett az évről-évre.

Rendkívül szorgalmas volt a bácsi még 
abban az időben is és nem ismert a mun
kában fáradságot, bár a 102 kiló sulyu testet,, 
mint ő maga is mondotta, már terhére esik 
a hegyekre felvinni.

Biharmegyében dolgozott az öreg ur, s 
mintha csak egy utolsó kísérletet kivánt 
volna még tenni, hogy elérje, ami után epe- 
kedett, rendkívüli szorgalommal dolgozott.



Az első szelvény, amit munkába vett, a 
belsőség szelvénye volt, abban történt az; 
alakonczok kiképeztetése, hogy miként kell 
a zászlóval bánni.

Már közel volt a község a befejezéshez, 
amikor az akkori közp. felügyelő a záró 
vizsgálatot tartotta, már minden készen volt* 
a birtokvázlatok is.

A . próbamérési vonalak, mik a segéd 
által voltak mérendők, a belsőségben lettek 
feladva, a kiczövekelt kertekben, azonfelül 
még asztalállás is volt egy távoli szelvényben.

A segéd már megmérte a próbamérési 
vonalakat, de a központi felügyelő és az 
öreg K .. .. bácsi még nem jöttek vissza a 
vizsgálatról; a segéd gondolt egyét, miután 
a birtokvázlatok már készen voltak, meg 
próbálta: vájjon hogyan egyeznek a vonalak.

Három vonal kivételével azt mind pontos
nak találta, amint azt a birtokvázlaton meg
lehetett állapítani, de a három vonal feltű
nően nagy különbözetet mutatott, két, sőt 
egy vonal három ölet is.

El nem tudta gondolni, honnan e nagy 
eltérés; tudta azt is, ha ezek a méretek ma
radnak meg, úgy ebből még baj lehet.

Hogy tehát azt kikerülje, a három mért 
vonal helyett, elfogadta a birtokvázlatról 
lefogott méreteket.]

Megvolt a próbavonalnak a térképről való 
levétele, minden vonal szépen egyezett.

Másnap előállt a segéd és elmondta a 
bácsinak, hogy baj van, a három vonal 
rossz és elbeszélte a dolgot, amint történt.
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Az. első dolguk volt, hogy kimentek a 
helyszínére, hol meggyőződtek a hibás fel
vétel felől, ami aztán kiigazittatott.

Sokáig nem tudtak rájönni, hogy honnan 
származhatott ez a feltűnő hiba.

Végre az egyik napszámos, kinek feltűnt 
ez a kétszeri utánmérés, előállott, hogy be
vallja bűnét.

— Látom, tekintetes ur, hogy itt hibát ke
resnek, hát én elmondom, hogy mi annak 

, oka; mikor még először zászlóztunk, hát 
nem tudtuk, hogy a zászlót akár látszik meg, 
akár nem, oda kell állítani, ahol a zsindely 
van. s miután itt a fáktól nem látszott meg 
mindenütt, bizony mi kiállítottuk annyira, 
hogy a tekintetes ur meglássa, gondoltam ez 
lesz itt a hiba, már régen akartam én ezt 
a tekintetes urnák mondani, de nem igen 
volt: bátorságom, de most már mégis csak 
megmondom.

?: Úgyis történt.
Az öszeszidás azért igy sem maradt el, 

mert bizony a bácsi alaposan összeterem
tette a napszámost.

Hogy aztán soron volt-e a bácsi vagy sem, 
azt nem tudtuk meg, de annyi bizonyos, 
hogv a következő tavasszal főmérnök lett a 
bácsi.

Ki tudja, miről volt jó ez alkalommal a 
birtokvázlat.

A paróka.
Sokan ismerték a kataszternél a megbol

dogult R. . . mérnököt, a vig jó kollégát,



kinek a feje oly kopasz volt, mint egy 
billiárd golyó.

Hasztalan fogyasztott el oly sok tégely
♦ Csillag Anna» kenőcsöt, nem volt annak 
semmi 'eredménye.

Később megunta a sok kenőcsöt és vásárolt 
magának egy mesterifeg készített parókát, 
hogy amint ő mondta, télen ne fázzék a 
feje.

Midőn először jelent meg a parókával, a/ 
kollégái sok jó és rossz tréfát űztek vele, 
amit ő azonban eltűrt, sőt még maga is jó
ízűen nevetett rajtok.

A kollégák azon mesterkedtek, hogy ho
gyan boszanthatnák meg egyszer mégis a 
szegény R. . . . t.

Megszületett a terv.
Az irodában hol R. . .. ült, egy szöget 

vertek a menyezet falba jó magasan és arra 
elhelyeztek egy hosszú zsinórt, amelynek a 
végére egy kis horog volt erősítve.

Midőn javában számított R. . . . a térké" 
pen, egyik kollégája észrevétlenül a háta 
mögé került és a kis horgot ügyesen bele
akasztotta a parókájába, aztán mintha mi 
sem történt volna, a helyére ült.
, A következő perczben egyet rántott a zsi
negen és k mi szegény R. . . . unk parókája 
fent lebegett a levegőben.

Volt erre nagy kaczagás, a lágyabbak a 
kollégák közül már ezt a tréfát tulerősnek 
tartották, sőt el voltak reá készülve, hogy 
érre már R. . . .  is ki fog fakadni. ,



Csalódtak.
R. .. .  is egy jót mulatott ezen az ötleten 

és odafordult a tervezőkhöz:
— Az ördögvigyen el, legalább addig 

vártál volna, mig ezt a nagy részletet kiszámi; 
tóm, már éppen a vége felé jártam és 
most kezdhetem elölről.

Nem boszankodott, de el is tűnt a pa
róka örökké a fejéről.

Ich bin . .  .
Jellemzi a régi kataszteri állapota t az alább 

eset, amikor még bizony olyan ritka volt a 
magyar szó a kataszternél, mint a fehér 
holló.

Egy jóravaló pécsi magyar fiú lépett be 
abban az időben a szolgálatba: hol tanult 
volna ő németül (daczára, hogy a neve 
Németh volt), mikor ő nem hallott életében 
másként beszélni, mint csak magyarul.

Mint udvarias fiatal ember, első köteles
ségének ösmerte, hogy magát a többi tiszt
viselők előtt bemutassa, de hogyan?? ,

Ha magyarul mondja, nem értik meg, né
metül pedig nem tud.

Szerencsére volt még a felügyelőségnél 
egy pár fiatal tisztviselő, kik beszélték mind 
a magyart, mind a németet, ezekhez folya
modott, hogy hogyan mutassa ő be magát 
az öregebb tisztviselőknél németül?

Ezek elmondták neki annak rendje és 
módja szerint.
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De ki tehet róla, ha a magyar emberen 
nehezen fog a német szó ?

A mi fiatal emberünk, a rövid oktatás 
után elindult és igy mutatta be magát:

— Ich bin dér Béla das Németh.

Juju juj!
Még abban az időben történt, mikor a 

távcsövek nem voltak úgy szerkesztve, mint 
ma, hanem mikor még a kép íorditva jelent 
meg a távcsőben.

Egy mérnök a nyári felvételt végezte a 
községben, s mint ilyenkor szokás sok bá- 
mulója akad, midőn hozzá lépett néhány 
felnőtt leány és kérték, ha megengedné, 
hogy ott benézhessenek a távcsőbe.

A mérnök készséggel tett eleget kívánsá
guknak, s a távcsövet a község templom, 
tornyára igazította. ,

Volt aztán nagy csodálkozás, hogy milyen 
közel van a torony és hogy fordítva van.

Vége lett a látványosságnak.
Egy rövid idő múlva ez a néhány leány, 

kiknek igy alkalmuk volt bepillantani ebbe 
az ördöngős masinába, künn dolgoztak a 
mezőn.

Midőn az egyik közülök észrevette, hogy 
a mérnök a szomszéd helyen, dolgozik és 
feléjök van irányozva a távcső, elsikoltotta 
magát, s villámgyorsan leguggolt és össze
kapta a szoknyáját, amit a többiek is mén-



ten követtek, attól tartva, hogy most ők is 
fordítva jelennek meg a távcsőben.

Az interpelláczió.
N. A. községben a háromszögelő mérnök, 

az egyik szelvényben a pontokat, az urasági 
árok széle mellett helyezte el, hol még 
akkor csak alacsony kis fűzfák voltak.

A következő évben, mikor a mérnök oda
jött, már magasra felnőttek a fűzfák, úgy, 
hogy egy pontról sem volt a szelvényben

Nem tudott magán máskép segíteni, mint 
hogy a fűzfák között rést vágatott.

Meglátta azt az uraság, ki egyúttal ország
gyűlési képviselő is volt és panaszkodott a 
községi jegyzőnek,; hogy ez már mégsem 
járja.

A jegyző, ki fiatal korában egy tagositó 
mérnök mellett dolgozott és igy fogalma 
volt a munkáról, védelmébe fogta a mérnö
köt az uraság előtt, hogy bizonyosan szüksé
ges volt azt tenni.

Meg is nyugodott az uraság, de kijelen
tette a jegyző előtt, ha találkozik a mér
nökkel, ráijeszt.

Még igy folyt a társalgás, éppen odá ve
tődött a mérnök is.

— Jó, hogy jön, mondta az uraság, pana
szom van mérnök ur, miért vágatta le a 
szép fiatal fűzfáimat, ezt nem hagyhatom 
annyiban és ha legközelebb felmegyek



Budapastre, interpelláczió tárgyává fogom 
tenni a Házban.

A mérnök, ki különben jól ismerte már 
az uraságot, hogy igen kedves és jóindulatú 
tréfás úri ember, erre a kijelentésre egész 
nyugodtan felelte oda:

— Látja, nagyságos ur, még hálás is lehet 
ezért a tettemért, mert igy legalább alkalma 
lesz a házban elmondani a szüzbeszédét.

Jót mulatott a képviselő, a mérnök ötle
tén, s nem említette többé a fiatal fűzfákat, 
sőt meghívta a jegyzővel együtt, délutánra 
magához egy tarokkpartira.

A mi lehetetlen.
Felülvizsgálaton van a központi felügyelő ur. 
A fiatal növendék úgy áll előtte, mint a 

czövek.
. A központi felügyelő ur azonban dühös; 
szidja, mint a bokrot, különösen az irása 
nem tetszik neki.

—- Hát ez is írás! m i?! ez macskakapa
rás ? ! Maga is visszakérhetné tanítójától a 
tandíjat! — véli nagy haraggal.

— Nem lehet, nagyságos uram! Mindig 
tandijm entes voltam.

Glückliche Gans . . . !
Nagy társaság van együtt. Hölgyek, urak 

vegyest élénk társalgásba merülve; mindazon
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által, a mint az gyakran tapasztalható, néha 
■egy-egy másodperezre minden zaj megszűnik, 
senkinek semmi mondanivalója nincsen és 
•a társaság szótlanul, némán meredt egymásra. 
Ilyenkor azután azt szekták mondani: Angyal 
rebben fölöttünk el! vagy .németben: Eine 
Gans liiuft über mein Grab!

A társaságnak egyik csinos nőtagja éppen 
-ez utóbbi mondatot idézi, mire a mellette 
<ilő és szemeivel őt majdnem elnyelő mér
nöksegéd sóhajtva mondja: Gliickliche Gans!

E megjegyzésre a csöndet óriási kaczagás 
•váltotta fel.

Opera Carmen.
A millenniumi kiállítás egyik gyönyörű 

«stéjén történt, hogy hárman a késő gyö
nyörű holdas éjszakán, mindenféléről beszél
getve, lassan ballagtunk hazafelé. Közel la
kásunk előtt valamelyikünk indítványára be
tértünk a kávéházba egy pikkolóra.

A kávéházban egy kis társaság volt már. 
■egy fiatal hölgy és két férfi, kiknek egyike 
már akissé többet talált bevenni a jóból. Mi 
messze tőlük külön asztalnál foglaltunk 
helyet.

A társaság, illetőleg, annak legvigabb tagja 
a czigánynyal huzatott. A banda amolyan 
hetedrangu vályogvető czigányokból állott és 
kriminális rosszul huzott. Egyszer amint va
lami magyar nótát huznak, a vig ur közbe
szól:

— Ácsi! ,



Elhallgat a banda.
— Opera Carmen! parancsolja.
— Igenis, kezeit csókolom! Opera Carmení

— mondja a primás és a bandájához vissza
fordul, irtóztató arczíintorgatásokkal biztatja, 
őket:

— Nohát, a Devla a hasatokba! Opera, 
Carmen!

A brácscsos reánéz a klarinétosra, ez a. 
nagy bőgőst döfi meg: No bibas! ki vele- 
Opera Carmen!

— No, Opera Carmen!
— Igenis, nagyságos ur!
A primás intonál, a többi bámul, egyszerre- 

csak felhangzik: a Dunariu Walzer!
— Ácsi! — szól közbe a vig ur — Opera 

Carmen!
— Igenis! Hej! Bibasok, Opera Carment
— Kezsd el hát, — kiáltják a prímásnak

Az reá zendit a Rip van Winkle búcsúzó 
daliára.

— Ácsi! — hangzik a tiltó parancs — 
Opera Carment! Nem ismered az Opera' 
Carment ?

— Mán, hogy ne ösmerném nagyságos, 
uram! No fiuk, Opera Carmen! Tutuljon 
bennetek ki a Devla!

És ismét reázendít a banda valami ope
rettfélére.

A vig ur még egynéhányszor tiltja le őket: 
Ácsi! Opera Carmen! közbeszólásával, mig 
végre a primás dühös lesz, belevág és húzza, 
mitsem törődve az «Ácsik»-kal, a hallgató 
»Végigmentem az ormódi temetőn», magyar



népdalt kutya hamisan, de annyi érzéssel, 
hogy a nagyságos ur kezeibe temeti fejét és 
belebámul üres poharába.

A mint azt elvégezte, frisset húz a tete
jébe. Kezdette: Az adós. az adós, kinek a 
gatyája gyolcs! és végezte valami: Hajra lyu- 
tyu-félével!

A nagyságos ur is egyszer csak kirúgja 
maga alól a széket és elkezd nagy jóked
vében délczegen tárjczolni. A czigány 
pedig húzza, alig birja szuszszal. Mire a lel
kesedés kissé lohad, a nagyságos ur megkí
nálja a verejtékes homlokát .törlő, elölte 
görnyedező czigányprimást egy pohár borral; 
•ez szemtelen vigyorgással odasugja neki.

— Ugy-e, hogy jó volt a magyar Opera 
Carmen!

Elképzelhető, hogy mi nagyon jól mu
lattunk az egész jeleneten.

Történt, hogy ezt követőleg jó hehány 
-hónapra ugyancsak abba a kévéházba talál
tunk tévedni mindannyian, kik a fent leirt 
jelenet tanúi voltunk.

Nem tagadom, hogy akkor mi voltunk 
körülbelül a vig ur stádiumában. Czigány is 
volt! De nem az a’vályogvető banda, hanem- 
■elegáns fekete szalonruhába öltözött barna 
fiuk. Az hires Bús Jani bandája. Egyszér 
•csak odaszólok neki: Ácsi! Opera Carmen!

— Opera Carmen! igenis nagyságos uram! 
Fiuk! attanzió! Opera Carmen! és reázendit 
valami dallamra.



— No Bibas! — döföm oldalba, kérdezve 
a mellettem ülő kollegát. — Ez az Ojíera 
Carmen ?

— A Devla tudja! —  válaszol az reáT 
maga sem ösmerve az Opera Carment!

— Kérdezd meg a tót Krisztus pingálót
— mondom neki. — Ez a kolléga azért 
kapta e nevét, mert jó rajzoló lévén, egyszer 
valami tót bibliát látott el illusztrácziókkaL 
De bizony az se tudta megmondani, hogy 
Opera C.armen-e az, a mit a czigányok húz
nak. Áhitatosan hallgattuk végig és igazán 
boszantott, mikor a befejezés után Bús Jani 
szemtelenül vigyorgó pofája elém tolakodik 
és kérdi: Ugy-e jó volt az Opera Carmen ?

Dühös lettem: Szamár! húzd el magyarul! 
kiáltottam reá.

— Tudom én úgy is, — vigyorog még. 
szemtelenebből.

— Fiuk! Attanzió!
És a betyár czigány hegedűjén felhangzik 

a «Végig mentem az ormódi temetőn», 
iriétabus dallama.






