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V Á J I) N I T Z U R A  M K A L A X D J  A I.
(Vege.)

Volt azonban egy pár ingyen-szolgálat, me
lyekkel sehogysem tudott kibékülni.

Ilyen volt mendikás korában a vagy is
az iskola éjjeli csendéibe folügyelés, diák korában 
pedig az appáritura, vagyis azon nemes hivatal,
mely kötelességévé tette az illetőnek, a tanórákra 
csöngetést és a tanár uraknál való órajelentést.

Akkor tájban nem kényeztették úgy a tanuló 
uríiakat; télben is 5 órakor volt a felkelés vagy 
az első leczke.

Vájdnitz őr korában gyakran nem várhatá 
ezt az időt; fázott, de azért álmos volt s féléjsza
kán bolyongnia kellvén, még gyomrocskájának 
is meg voltak az ö igényei.

Azért becsengetett ö néha 3 órakor is.
Appáritor korában 5 órakor kellett egy távol

lakó tanárt leczkére hívnia. A hideg nagy volt; 
a havas eső szakadt; néha még a farkasorditás is 
behangzott a városba. Azért 5 előtt pontosan ott 
kellett lenni; különben büntetést kapott a diáik.

A tanár komoly íilozóf ember volt, ki tantár
gyát szeretettel űzte. Rendesen a terem egyik j

zugába nézett s annyira bemerült magyaráza
tába, hogy tanítványainak kellett figyelmeztetni, 
hogy már kicsengettek az óráról. Azonfelül a 
sok könyv mellett való éjszakázás szemeit is 
megrontotta volt.

Ezt a tisztes urat kellett Vájdnitznak hívo
gatni. Ö biz fogta magát s elment egy ízben, fel- 
költötte a tanár urat éjszaka két órakor.

— Már öt óra? — kérdi az. — Usrv tetszik 
nekem Vájdnitz uram, mintha csak most feküd
tem volna le.

— Úgy hallottam hogy elütötte, reverendis- 
siine. Az éjszaka különben nekem is rövidnek 
tetszik.

Megindultak . . . Vájdnitz a lámpával elöl; a 
tanár utána. Sötét volt, sár volt, szakadt a de
cemberi havas eső.

Az előadás gyertyánál tö rtén t; de gvertya 
csak a tanár előtt szokott volt állani; most is ott 
állott. A terem többi részében sötétség és csend, 
szokás szerint.

A tanár megkezdé előadását s beszélt egy jó

T eljes szántó példányokkal fo ly v á st s z o lg á lh a to k .
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félóráig Ekkor megakarta tudni, ha valljon meg 
értették-e tanítványai, s fölszólít egyet. Nem felel 
senki . . . Akkor körültekint; hat senki sincs a 
teremben, Vájdnitzon kívül, ki a lámpával kezé
ben hivatalos komolysággal állt az ajtóban.

Vájdnitz uram! Mi dolog ez? Hiszen itt 
nincs senki!

—Én is úgy látom tiszteletes professor uram. 
A gonoszok bizonyosan lefeküdtek újra.

—De hát miért nem mondta ezt nekem mind
járt ? — förmedt reá a tanár.

— Sajnáltam a professor úr szép beszédét 
megszakítani.C* #

— Maga istentelen ember, engem bizonynyal 
igen korán vert to l . . . Hívja a kontrát! (Ne tes
sék kontrás czigányt érteni. Ez az iskolai rend 
fő fő-fel ügyelője vala, egy vénebb diák szemé
lyében.)

— Hány óra domine? — kérdi az érkezőtől.
— Három, tiszteletes professor úr.
— Ejnye, ejnye istentelen embere. Hát hogy

mert engem elbolonditani ? 1
—Almos voltam ; nem jól hallottam — menti 

magát Vájdnitz nagy ártatlanul.
No, nekem többet Vájdnitzot apparitorrá 

ne tegyék!
És ágy lön. Vájdnitz megmenekedett az in- 

gvenhivataltől.
Akisvárosi iskolát Vájdnitz uram nem sokára : 

nagygyal cserélte föl; de itt sem volt 6 jobb a 
diákné vásznánál. Hire már megelőzte; annyival 
jobban várták a diákok, annyival kevésbbé a pol
gárok. i

Volt néhány rósz éleze, melyeket gyakran és : 
rendeden sikerrel gyakorolt. Egyik, hogy külö- i 
nős szenvedélye telt. benne, estvénként a czime- 1 
reket kicserélni s reggel még maga volt az első, 
ki az árisztokrácziai hajlamú ügyvédhez beállí
tott, hogy borotválja meg. Ha ez reá förmedt, 
kivezette öt a borbélyczimer elé, mely kapujára < 
vala szegezve. Jobb volt az, midőn bálba kéred- 1 
zett s a rectorprofessor nem bocsátotta. — De i  
nagyon tánczolhatnám — veié ellen Vájdnitz í 
uram. — Tánczolja ki magát odahaza Vájdnitz i 
uram felelt a tanár. — Jól van : nem tudtam, i 
hogy úgy is lehet — mond Vájdnitz nagy ügyet- 1 
lenül. A tanári lak szemben esik az iskolával. ] 
Vájdnitz bizony hozzá fogott tíz óra tájban s ab- » 
lakát kinyitva, ugrálni, dalolni és dörömbözni í 
kezdett, asztalról le ágyra fel, hogy az egész épü- s 
let rengett belé. í

A reetor fölküldött, hogy nézzék meg, mi- s

csoda ellenség ütött be abba a kamarába (igy ne
vezték az iskolai lakszobákat). — Mondja meg 
domine, hogy jó kedvem van, tánczolok — felel 
Vájdnitz a fölküldött diáknak. A rectornak nem 
volt mit tennie; fölizent neki, hogy menjen hát, 
vigye el a fekete, ha nem lehet nyugodni tőle.

Mint a bálbajárás, úgy a kéredzetlen szin- 
házba-menés is tilos dolog vala. Nagy sor volt ez 
Vájdnitznak, már csak azért is, mert a színészek 
a jóhangu diákot ingyen bebocsátották, csak
hogy énekeljen a karban. Azért ha a darab bősz- i 
szabb volt, gondoskodott, hogy kilenez órakor a 1 
vizsgáló eskütt, diák eléggé hű alakú bábot talál
jon az ágyában. Egyszer azonban szerencsétlen- i 
ségére találkozott a rectorprofessorral. Ejnye, ej
nye! Vájdnitz uram! Ugyan hol já r ily későn?— 
Nincs most késő clárissime professor; jár még 
más becsületes ember is az utczán. A tanár elhall
gatott, de azért Vájdnitz uram meg volt híva kö
vetkező szombaton a publikába (iskolagyiilésbe.)
— Vájdnitz uram — kezdé szokott komoly mél-
tóságos hangján a reetor — maga közelebbről 
csengetés után kinn barangolt. Ez egy bún. Má
sodszor színházban volt, tilalom ellenére, ez má
sik bűn. Megcsalta a vizsgáló eskütt diákot, ez 
harmadik; a kapu alatt bújván be, rósz példát 
adott másoknak — ez negyedik? Igazak-e e vá
dak ? ___— Nem emlékszem én egyetlenegyre
sem clárissime professor — mond Vájdnitz im- 
pertinens együgyüséggel. — Hiszen én magam 
láttam kegyelmedet, beszéltem is vele. Bizony én 
nem emlékszem — felel Vájdnitz, mint fölebb. A 
tanár boszankodott.de hiában : vádló és biró egy j 
személyben nem lehetett. Gyűlés után lehivatá 
magához Vájdnitzot. — Vájdnitz uram, hát nem 
magával találkoztam én szerdán este az utczán?
— De bizony clárissime, én is úgy emlékszem.

Még le is pirongattam. — Arra is emlékszem.
— Ne tagadja hát el. — Nem is én, professor úr, 
eléggé szánom-bánom hibáimat. — No jó , elme
het. Következő gyűlésen újra szőnyegre került az 
ügy s előidéztetek Vájdnitz uram. — Vájdnitz 
uram nekem mindent töredelmesen megvallott— 
mondja a reetor az esküdteknek; ez hibáját vala
mennyire enyhíti.— Én, clárissime professor úr? 
kérdi Vájdnitz megütödött arczezal — mit val
lottam én meg? — No hogy a minapában késön 
este kinn járt. — Bizony nem emlékszem, hogy 
megvallottam volna — mond \  ájdnitz jámbor 
arczezal. Újra nem lehetett elitélni. A rektor 
újra lehivatá; de elébl» elbújtatott egy esküdt di- j 
ákot a spanyolfal háta mögé. Vájdnitz a kérdésre 1
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hibáját újra bevallotta. — Bújjék elő domine! 
kiáltá végre a rector s Vájdnitz elhült; most. 
egyszer rókát fogattak vele. Még pedig maga 
volt a esukafogta róka.

Még akkor is ugya n megjárta volt, midőn egy 
virág-kedvelő kisasszonynak, épen egyik tanítvá
nya nénjének titkos imádója lévén, föltette ma
gában, hogy azt május elsejére pompás virágok
kal fogja meglepni. Az Ígéret ki volt mondva s 
az eszközökben nem igen lehetett válogatni. Kü
lönben is akkoriban a könyv- vág)- virágcsenés 
nem tartozott a főbenjáró bűnök közé. Vájdnitz 
uram is ehhez folyamodott.

Egyszer épen Szénásé Károlylyal megy, mi
dőn egy alház nyitott ablakán benézve, látja, 
hogy ott meszeléshez készülnek s a virágok le 
vannak rakva sorjával a padozatra. — Tudod mit 
— mond pajtásának — nekem virágra van szük
ségem ha a világ- végéről is: azért én itt megki- 
sértem. Eli bebocsátkozom; de a lábaimat kinn 
hagyom s ha jönek, annálfogva ránts ki az abla
kon. Miként szólt, úgy te t t . . .  De midőn épen már 
főlölelte volna a cserepeket, ime! betoppan a házi
kisasszony a kefeseprüvel,melyet épen porozáshoz 

! hozott s meglátva a virágtolvajt olyan buzgóság- 
i gal neki esett a Vájdnitz fejének, hogy ez meg

győződhetett róla, hogy nem csak az ö imádottja 
szereti halálban a virágokat. Szénásy húzta volna, 
de a nevetés miatt ereje elhagyta. Vájdnitz pedig 
kétségbe volt esve, mert a kefeseprü, hogy ne 
sántuljon, folyvást a fejét tapogatta. Bocsásd a 
lábam! — kiáltja végre Szénásynak. Ezzel beug
rik egészen s teszi magát, mintha a szenvedélyes 
hölgyet megakarná csókolni. Pedig dehogy merte 

I volna; csak ez egyben volt gyáva. Ezzel az ellen- 
, fél le volt fegyverezve s ész nélkül retirált az aj

tón; ö pedig plezúros fejjel mászott vissza az ab- 
i lakon.

Ilyen kalandok között tölt le Vájdnitz uram 
diáki pályája, mig végre valami csendes faluban 

| megürült a fényes (!) mesteri s egyszersmind kán- 
! tori hivatal, s erre, leginkább talán, hogy élczei- 

töl meneküljenek, a tanárok Vájdnitz uramat ne
vezték ki.

El kellett menni. A batyu nem sokból állott, 
hamar készen volt vele. Egy vászon tarisznya a 
vállra,egy derekas iitleg a kézbe s az ujonválasz- 
tott. kosta úr félrevágott, avult kiirtökalappal ku
tyagolt az uj eldorádó felé. Nem voltak fényes 
igényei; hamar bele találta magát, hogy : ha 
nem hal éhen. akkor megél, ha pedig meghal, agg 
nem kell aggódnia, hogg miitől Ily bölcseleti

úton meg is vigasztalta magát s nyugodtan látott í 
dolgához.

Csak egy nem tetszett neki : a harangozás, 
mely szintén kötelességei közé vala számítva. 
Tudta, hogy az ilyen megrögzött szokások ellen 
kapaczitáczió mit sem ér, azért más módhoz fo
lyamodott. Mindjárt másnap fölment, a toronyba 
s kezdte félreverni a harangot. — Mi az? Merre 
a tűz? — kezdék kiabálni a hivek alolról. Vájd
nitz csak folytatta a munkálkodást. Utoljára a 
belső emberek fölmentek hozzá a toronyba, Orr 
találták öt buzgó elmerültségben; erővel kellett 
megfogni a karját. — Hát hol a tűz kántor uram?
— kérdi az egyházfi. — Miféle tűz? — No mert, 
hogy hát félre veri a harangot. — Nem tudok én 
semmi tűzről. Hanem csak úgy van az lássa 
kendtek, hogy én ott a kollégiumban olvasni 
meg orgonálni, praedikálni is tanultam : de ha
rangozni ez ideig még senki fia sem tanított; 
most hát azt tanulgatom.hogy ha reá jön a sor. 
hát ennek is eleget tehessek. Azzal egész flegmá
val újra neki esett a harangkötélnek . . . Hagyja 
el az Isten szent szerelmére kánt" uram, az egész 
vidéket fellármázza; inkább majd elvégzi a ha
rangozást egvházfi uram.o O*'

így már jó volt. Nyugodtan tért vissza la
kába.

Me^-megkerülhette őt már néha a szerelem is :O O n
de soha se ért az meg még a szavakig sem.

Volt azonban a helybeli tiszteletesnek egy 
gyönyörű, ibolyaszemii leánykája, de olyan va- 
dócz volt az a lelkem, hogy ha csak látta Vájdni- 
tzot, már szaladt a kertbe s elbújt volna a csalá- 
nosba is. Vájdnitz uram sem volt e tekintetben 
nagy vitéz; de egyszer mégis tervet főzött ki. 
hogy a kis Rózát megnyerhesse.

A pap iskolavizsgálatra utazott. Vájdnitz 
uram ilyenkor a papi szolgálatokat is tette, a hi
vek nagy örömére,kik az ö tűzről pattant szónok
latait az öreg ur könyvnélkül tudott prédikátiói- 
nál sokkal jobban szerették. Ilyenkor aztán jutal- 
múl a papné ebédre hívta. — Egy szép nyári 
délutánt választott Vájdnitz a kivitelre s mond
hatjuk, tervét igazi lélektani ismerettel főzte ki. 
Ellopta a kis leány kötőkosarából a gombolyagot, 
azzal kiment a tornáczra. hol Rózsikának a kony
hából, jőve, okvetlen át kellett mennie; aztán a 
ezérna végét jobbjára kötve, a gombolyagot el
dobta a földre, hogy az ajtó elé hengeredett. Az
zal fölvágta magát a hársfa-kanapéra, mintha el
aludt volna s ezérnás kezét bedugta feje alá.hogy 
a státuscsin ne lássék.
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A kis leány csakugyan jött. Elébb ki kukkan
tott, hogy nincs-e ott „Kánturam.“ Mikor aztán 
látta, hogy alszik, bátrabbá lett s kilépett . . . 
A gonosz leánykának rögtön szemébe tűnt a 

I gombolyag . . Hogy hagyná azt ott? . . No hisz 
majd adna az édes anyja! kezdte fölebb és fölebb 
gombolyítani s azzal mind közelebb jönni a fü
lelő Vájdnitzhoz, ki most hangosan horkolt. Már 
a kezét érzé Vájdnitz rángattatni, s utána kapott, 
perezre fogta is a kis leány kezét; midőn a kert
ből mérges „Rózsika!“ kiáltás hangzott s a fülig 
pirult kedves gyermek félénk őzként szaladt 
tova . . .  A szép álmák egyig eloszoltak.

Nem is kapta meg többé Vájdnitz Rózsikát 
soha. De megkapta a leány helyett — az anyját.

Ez pedig úgy történt, hogy egy csendes guta 
a lelkész urat egy délután másvilági itélöszék 
elébe szólitá,s a hívek, kik Vájdnitz uramat igen 
megszerették, megbiztatták, hogy lelkészül vá
lasztják, ha ősi, kegyes szokás szerint az özve
gyet az eklézsiával egyetemben elveszi. Hiában 
az özvegyről is gondoskodni kellett.

Mi volt mit tenni? Reá állott. Lön tehát

Vájdnitz uram az ö ideáljának férje helyett — 
apja.

így él máig is sivár egyformaságban.Leányát 
férjhez adta azóta.

Hívei szeretik; de ö kevéssé az életet. Lega
lább arczából ezt látám. Eltűnt a régi élez, a régi 
humor.

* **

Volt idő midőn mindenki tudóssá akart lenni 
s hányszor megesik, hogy a fátum valakit nem 
hivatás szerinti pályára kényszerit.

Én valahányszor Vájdnitz uram sorsára gon
dolok, valahányszor szép csengő hangját, férfias 
énekét hallom; mindannyiszor eszembe ju t : Mi
lyen hatalmas színész vált volna belőle kevésbbé 
mostoha körülmények között.

A derék férfiú néha egy-egy kis pohárkával 
vigasztalja árva életét, de az is oly rósz, hogy a 
falunak törvényt kellett tenni, hogy addig, mig a 
helybeli bor el nem fogy, nem szabad idegent 
behozni. Különben nem is fogyna az el soha! . . .

Kucsufi.

Hirhecle11 p i p á z ó k  a rczképe i .  
V I. és VII. Csám pa és D urki.

Igen, uraim! Ismétlem és még egyszer mondom : a 
polgárerény ép oly tiszteletreméltó a kicsinyekben, 
mint a nagyokban, s mi tanultuk tisztelni azt az ősök 
pipázó tereméiben szintúgy, mint a szegény doromb- 
fábrikáló czigány putrijában ott a falu végén.

E két jeles férfin itt, kiknek neveit a halhatatlan

ságnak ezennel átadjuk, egymásnak 
fia és illetőleg apja. Tudnillik, hogy 
az idősebbik az apa, az ifjabbik a fiú.

Okét nem szülte bíboros párnákon 
édes anyjuk, őket nem nevelték lágy 
kényelem puha karjain, őket nem já
ratták iskolába , ahol minden jóra ok- 
tattattathattattattak volna, és mégis 
— mit teszen a jóravaló ösztön ? — 
még is megtanultak pipázni.

Nem volt ugyan dohányuk soha. 
mert azt az áldott természet önkényt 
termi ugyan, hanem az emberek olyan 
önzők, hogy fontszámra mérik, noha 
tudják, hogy az milyen jól esnék mind 
az emberiségnek, mind a czigányság- 
nak, ha azt ingyen lehetne kapni! — 
de e mostoha körülmény nem riasztá 
el Csumpát és Durkit nemes meggyő
ződésük ' sugallatainak követésétől, 
nem! az erős akarat és erős gyomor 
legyőzi az akadályokat, s erős akarat 

és erős gyomor kell valóban hozzája, hogy az ember a 
földesurak pipájából kivert bagót, a szárított krumpli- 
és megyfa-levelet, az aszalt bodzahajtást és a fekete 
ürmöt pipára tömvén, megpipázza.

Ezt cselekvé Csurapa és Durki!
Vala pedig e két jeles férfiúnak csupán csak egy
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pipája; mert ámbátor a debreczeni cseréppipának itczé- 
jét árulják egy krajczárért, vannak mégis szivtelen kal
márok, kik ezt az egy krajczárt sem engedik le ember
társaiknak ; — hanem e mostoha viszony nem zavará 
meg a leleményes polgártársakat. Mit cselekvének? 
Szemközt leguggolának; az apa szájába vette a pipát, a 
fiú eltátotta a száját; az apa elébb kiszítta maga a füs
töt, azután átfútta a fia szájába s ilyen módon pipázának 
ketten egy pipából egyszerre!!!

Uraim, lehet-e megragadóbb példája az emberi le
leményességnek , lehet-e buzditóbb nyilatkozványa a 
legyőzhetlen szenvedélynek? lehet-e érzékenyebb jelen
sége az apai és fiúi gyöngéd szeretetnek, mint minőt ez 
elénk rajzolt jelenet mutat, ahol a czigány és fia pipáz
nak egy pipából.

Azért felhivjuk hazánk regény-, novella-, dráma-, 
ballada-iróit, hogy e ritka momentumot az életből ne 
engedjék nyomtalanul eltűnni; használják föl, énekeljék 
meg, hozzák színpadra, meggyőzvén felőle doctor 
Schwarzert, hogy ha már bennünket a czigányokkal egy 

. categoriába osztályoz, — tanulja tisztelni a czigányokat, 
mert sok tudós doctor és encyclopaedia-gereblyész ösz- 
szerakhatná addig az eszét, míg azt fölérné vele, mi mó
don lehet egyszerre egy időben két embernek egy pipá
ból pipázni? vagy is tudományos czifrákkal állitva fel a 
thésist, hogyan fejthető meg ez a feladat, l.divisum per
2. aequale 2.— ?(,/ 2= 2).

Az elhajított kü.
Megharapta a kuvasz a fiút; ez felkap egy követ 

s utána hajítja. A kő azonban a kutya helyett, a kit 
megakart ütni, a haragos mostohát találta hába.

— Legalább nem veszett kárba a hajítás, dünnyögé 
megvigasztaltan a kárvallott gyerek.

M ilyen tinta kell hát?
Az iskolás gyermekeknek most a könyvárusok kü

lön firkát árulnak, magyar vagy német Íráshoz, sőt még 
réz toll is egyik jobb ehez az Íráshoz mint a másikhoz. 
Egy ily iskolás gyermek beállit egyszer egy gyógyszer- 
tárba és elkiáltja magát :

— Adjon az úr magyar Íráshoz való téntát . . . .

A reclam atió  és következm ényei.
Reclamatió. Uram, uram! én tiz praenumeranst fog

tam önnek a tudvalévő könyvre; a határidő már a múlt 
század emlékei közé ment által; most már az előfizetők 
fognak engem. Hol vannak hát azok az izék?

Szerkesztői czigányposta. N. N. urnák. Mit gorom- 
báskodik velünk az úr? Azt gondolja az úr, hogy ne
künk csak úr dolgaival van dolgunk? Minket legédesebb 
álmunkból vert fel az úr reclamatiója már korán reggel 
11 órakor: s ez annyira indulatba hozott bennünket, 
hogy tovább nem tudtunk aludni, hanem mind vala
mennyien felkeltünk, s tollakat vévén kezeinkbe, irtuk 
önnek ezt a levelet : Mi . . . . tudtára adjuk ezennel 
önnek, és az ön districtusába eső jámbor adófizetőink
nek, miszerint mi az illető izéket annak idejében ponto
san elexpediáltattuk; — a kik netalántán nem kapták 
volna, (a mit elébb hitelesen be kellene bizonyitani) ke
ressék illetményeiket ott, a hol azok elvesztek. És ezen
túl egy mukkanás se legyen több! Különben várhatják 
önök méltó haragunkat.

Hogyan expediáltattak el az izék?

És hol keresse hát az előfizető az izéket?
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T üzes szerelm i v a llo n u l.
Szerelméről beszélt nagyon Jankó : 
Választottját úgy híták hogy Janka:
Nem volt ugyan valami szép Ivánka;
De birtoka volt igen sok bankó.

Mondta Jankó, hogy a szive mint ég! 
Akár csak egy feneketlen katlan;
Melyben Janka nagysám szakadatlan 
Tiizesithet vasalókat mindég.

A mint mondja, hogy a keble lángol; 
Egyszer csak ki gyullad a kabátja,
Érzi szagát, a füstjét is látja :
Ki gyűlt biz az a szerelmi lángtol.

Hát egy csomag gyufa volt zsebében.
Azt ő addig nyomkodó, dörzsölte,
A szerelmi vallomás hevében,
A míg egyszer lángra lobbant szépen 
S Jankó urfi majd ott égett tőle.

K—s. M—a.

N agyon is használt.
— Kérem az urat, adjon nekem valamit a mitől az 

étvágyom megjőjön, már nem ettem három nap óta — 
ezzel a panaszszal rontott be a patikába egy fiatal zsidó. 
A gyógyszerész adott neki egy pohár ménkű keserű 
italt. Begyűrte.

Harmadnapra ismét megjelenik a patiens, — no az 
urak ugyan roszat tettek velem.

— Hogy-hogy barátom! talán még se jött meg az 
étvágya ?

— Dehogy nem uram! inkább nagyon is megjött, 
azóta három annyit is eszem.

— Nohát úgy jól van.
— De nem jól van uram, mert sokba kerül.

E gy szinlap a régi jó  időkből.
Most akadt a kezünkbe egv szinlap 1831-ből, mely

ben a debreczeni nemzeti szinjátszó társaság hirdeti és 
szavának is áll : hogy ő Eger városában német nyel
ven fog egy színmüvet előadni, melynek czime ,,Die 
Feuer probe“ irta Koezebue. -  Ez azonban még eddig 
nem volna elég ok arra, hogy valaki 1858-ban az Üstö
kös körmei közé kerüljön, hanem a szinlap végén jövő 
igazgatói értesítés teszi meg, inelylyel e hatalmas coup 
d etat igazoltatik ; „Kegyes Publicum ! Lelkünk teljes ! 
tiszta hálaadó Erzésssel. — Nagy Érdemű Jóltevőink 
kegyes Pártfogása eránt s azt buzgóbban megköszönni 
nem tudjuk, mintha minden igyekezetünket kettőztetett 
erővel, sőt életünket is Honnyi Intézet tzéljai sietteté
sére szenteljük. — E mai, a Német nyelrben járatlan 
rollntikra nézne, erőnkön felyiil eső Előadással, Nagy 
Érdemű minden Korban levő tisztelt Nézőink azon ré
szének kívánjuk forró köszönetünket és hálaadásunkat 
tenni, kik Nemzeti nyelvünkéi alig lévén esmeretesek, 
azt még is pártfogolják s Játék Szinünket kegyesen Iá- ! 
togatják. — A mit ezen előadásban erőnk tenni nem 
enged : azt pótolja ki igyekezetünk. — S ha ne talán 
találkoznának olyak is — kik gúnnyal vennék e bár 
nagy fárattságunkal esendő áldozatunkat (most jön a 
java!) próbáljon hál egy Német Szín Játszó Társaság 
Magyar nyelncn ha csak egy Játék darabot is előadni!!j?
— örömmel vett ilv áldozatot a magyar Játszó Társa
ságtól múlt télen , ,Kassa!**— s ugyanakkor éppen ezen 
mi Játszó Társaságunktól „Debreczen“ ! Hazánk egyik 
főbb — s Magyarosodottabb városa! — — Ezen Nemes 
Városban is — az a gondolat, hogy nem az áldozat 
fényes voltát, hanem a tiszta szándékot méltóztatnak 
tekinteni, bátorít, hogy ezen próbatételünk balra ma- 
gyarázhatása félelme nélkül az egész Nagy Krdemü kö
zönséget alázatossággal meghívni bátorkodunk!

(Csakugyan felséges egy gondolat, hogy „próbál
jon hat egv Német Játszó Társaság magyarul játszani, 
ha tud!“) *

S ajá tságos vadászat.

Borzi Abrahám úr nem csak nagy 
vadász volt, de egyúttal nagy állatsze- 

lidítő is. Többi között egy himszarvast 
és egy hollót annyira szoktatott, hogy 

azok eljártak vele vadászni, s segítettek 

neki a nyulat megkeríteni. Ez ha igaz, 
nagyon szép, de ha nem igaz, meg 
szebb.
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É rdekes okirat a múlt időkből.
Nem rég egy nevezetes okirat jutott kezünkbe, 

mely tanuságos világítást vet egykori és mostani viszo
nyainkra. Ez egy személyes szerződés, melyetDöbreníey 
Gábor, mint Fest megyei színigazgató s Szigligeti Edu- 
ard, mint színész, ügyelő és szinköltő kötöttek egymás 
közt. Hangzik eképen :

„Kötelezvény.“
Én Szi^ligety Eduard kötelezem magamat a tekin

tetes Pest Vármegye pártfogása alatt levő budai ma
gyar játékszínhez 1835-beli április elsőjén kezdve 1836- 
beli martius utoljáig báronként 40 váltó forintnyi fizetés 
mellett

1. Minden segéd mellék kisebb szerepeket, a mikre 
leginkább alkalmasnak találtatom, elfogadok. Ha szere
pemet nem tudnám, BÜNTETÉSEM 30 pengő kr. (a 
büntetés már pengőben megy, a fizetés váltóban) vala
mint azért is, ha staiistának, a mikor s a hova kell, 
készséggel ki nem állanék (most ez alul a kardalnokok 
is ki vannak vonva.)

2. Felügyelő — inspiciens — egész hónapon által 
annyiszor leszek, a hányszor a sor többek között reám 
kerülend. melytől magamat ha vonogatnám, BÜNTE
TÉSEM 2 forint pengőben. Ha vigyázatlanságom miatt 
valami, a mi játékhoz tartozik, elmaradna, requisitumok 
helyit nem volnának, instructiók el maradnának, vagy 
az igazgatókönyv le nem volna írva, mindannyiszor két 
huszas pengőben legyen BÜNTETÉSEM.

3. (Ez a java!) Ha eredeti színjáték Írásom a kö
zönség előtt kedvet nyerend . . . .  (no, mi jön most? ki 
találja ki? tantiéinek ugye? aha!) tartozom fenn irt fize
tésem fejében egy esztendő alatt az Igazgatóságnak egy 
színdarabot ingyen adni (!!!) — vagy e helyett fordítok 
két darabot, három — öt felvonásig terjedőt ingyen (óh 
régi jó idők!) — (Tehát azért is BÜNTETÉS jár.)

4. Ha a rendelő által nekem osztott és Igazgatóm 
által aláirt játékrendben levő szerepemet visszavetném, 
BÜNTETÉSEM harmincz peng. kr. Ide értetik a bal- 
letokban (!!!) leendő akármi szerepem is, (mit szóltok 
ehez drámaírók és drámai színészek?) valamint a kar
dalokban éneklésem, ha arra taníttatásom után alkalmas 
hangom fejlik ki. (!)

5. Játszásom napján este a nézők közé semmiféle 
helyre nem megyek, különben BÜNTETÉSEM egy 
huszas pengőben.

6. A próbákra ha pontosan nem jelenem meg, mind
annyiszor BÜN1ETÉSEM tiz krajezár pengőben, ha 
egész próbáról elmaradok egy pengő forint. Jelenésről 
el késésemért 1 pf.

7. Kimondásomban a magyar nyelv grammaticai 
helyességére utasittatásom szerint ügyelek, (de ez már 
jól van!) a jámbusok (jaj!) trochaeusok (jaj aj!!) clsza- 
valásában különösen vigyázok lejtéseikre (óh régi jó 
idők!!) s nem magamtól belé toldott szavakat, hanem a 
verséit mondom, (veszedelmes régi idők!!) Harmadszori 
megintés után mindannyiszor MAKADJON benn fize-

! tésemböl egy huszas pengőben. (De sok szép huszas el
kerülné most a Beleznay kertet).

8. Midőn beteg volnék.

a) Azonnal orvosi bizonyítványt küldök a rendelő
höz, kinek aláírásával megyen az Igazgatómhoz és a 
játékszini ezédulán kitétetik. Annak elmulasztásáért 
BÜNTETÉSEM egy pengő forint.

b) Ha betegnek volnék hirdetve s mégis kijárnék,
BÜNTETÉSEM 2 pf.

9. Ha rám sülne hitelesen, hogy a társaság között 
egyenetlenséget szerzek, áskálodással, társaim becsmér
lésével, előszöri BÜNTETÉSEM 10 pf. másodszori 20 
pf. legyen, harmadszor nyomban elküldessem.

10. Tek. Pest Vgye. játékszini küldöttsége végzé
seit tisztelettel fogadom. )isszapat fogásom ért mindany- 
nyiszor LEHUZASSÉK fizetésemből 5 pf.

11. Életem módja s társalkodásom az Intézet és 
társaság becsületét fogja czélozni. Különben BÜNTE
TÉSEM először 5 aztán 10 pf. és igy torább.

(Ennyi büntetés, fogadás, eriminalis megkötés után 
következik az igazgató végszava).

Es én Döbrentei Gábor e tea etem, etcaetera, e 
feltételek alatt megígérem (nem „kötelezem,“ hanem 
csak „Ígérem“) Szigligety Eduard urnák havonként a 
40 fór. vál. ezéd. kifizetését.

Signatum stb . . . .
(Ilyen hatalmas buzditások és pártfogások mellett 

szerezték a régi jó színészeket és drámaírókat!!)

T yúkkal, k a lácscsa l . . . .
A napokban a Hirmondó szerkesztőjénél egy leve

let olvastam, melyben egy becsületes nagy-kanizsai 
asztalosmester panaszolja, hogy nem küldhet többet 
tizenhárom előfizetőnél, mert a mint az aláirási Ívvel 
kezében kimenne vasárnap délután a piaczra, hogy majd 
ott az érdemes polgártársakat összeszedje, hát ime a 
túlsó utczáról jön egy másik aláírásgyűjtő, egyik kezé
ben a Hirmondó programmját, a másikban pedig,Jiárom 
pár csirkét“ emelvén nugasra, s hangosan hirdetvén az 
érdemes publicumnak, hogy a ki rögtön előfizet a Hír
mondóra, azt ő ma estére szívesen látja magánál papri
kás csirkére; a mint hogy valósággal össze is szedett 
harmineznégy előfizetőt s meg is traktálta őket emberül. 
De már igy csakugyan nem concurrálhatunk a Hírmon
dóval; mert a mig a mi gyűjtőink csak elevenen kinál- 
gatják a Kakast, addig az övéi practice paprikásán ad
ják fel az aláíróknak.

Ism erő* asszonyság*

Meglátott egy úri asszonyság, ismerősénél hol 
látogatni volt, egy olajfestményt, mely Luther Márton 
nejét ábrázolta, s megkérdezte, hogy kicsoda azon asz- 
szony? Luther Márton felesége, Ion rá a válasz.

Az asszonyság pikántul összehúzta ajkait s csak 
úgy félválról monda : „A neve olyan ismerős előttem, 
de személyesen nincs szerencsém ismerni.“
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Mi baj.
Ur. Min marakosznak ezek a malaczok olyan nagyon 

béresné?
Béresné. Hát hogy ne marakodnának? mikor a szakácsné a 

moslék között három disznónak a számára csak egy ezüst kanalat 
öntött ki.

V örösm arty  az angol szentek  
között!

A napokban akadt kezünkbe egy angol 
naptár, melyben a hét minden napjára a szo
kott szent nevek és ünnepek közé egy-egy 
nemzeti ünnep, vagy egy világhirü nagy név 
van sorozva. Ezek között áll a mi Vörös- 
martynk is, november 19-én. A vasárnapok 
főünnepek, mindenszentek, szent Márton, 
Leonhárd, Kelemen, András meg vannak 
hagyva helyeiken, közöttük állanak Louth 
püspök, Vilmos király, Hough püspök, Ed- 
mund király, Beccaria — és Vörösmarty, a 
kinek a nevéhez pedig külön betűket kelle 
öntetni a nyomdásznak, mert az angol alpha- 
betben nincs két pontos ö. Lám az angolok 
mennyire becsülik a magyar költőt! Még 
megérhetjük hogy valaki ezt a nevet fogja 
választani a fiának, s milyen szépen fog 
hangzani „lord Vörösmarty Rochester, lord 
Vörösmarty Ellenborough!“ s miért ne te
hetné ?

M űfordítás.
1. Egy ultra szittya úriembernek, ki a ger

mánnyelv cultiválása körül, szörnyű érdeme
ket szerezhetett magának, ki a keresztlevelet 
Kreuzbriefnek titulálta, Bécs egyik kávéhá
zában, unaloműző pipázhatnékja leven, a kö
rülötte ácsorgó pinczért ilyenformán értesité 
kívánsága felől : Zt\ gébén zimir ajne Pfajfe, 
ikh will pfaj fen.

2. Ugyancsak ezzel történt, hogy a ven
déglőben, a mint Sexzarder-t rendele, nem 
kis csodálkozására, félórai várakozás után hat 
keményre főtt tojást hoztak. A jámbor pin- 
czér Sechs harf Eier-nek értette*.

ram

A tizenötödik számbeli rébusz megfejtése.
„Apropo.14

Szerkesztői sub ro*a.
T. ez. előfizetőinkhez! Jövő évtől kezdve lapjaink is bélyeg alá jönnek, minden számra jön 

egy új krajezáros bélyeg. Ámbátor ez nekünk minden példánynál ötvenkét krajezár veszteséget 
okoz esztendőn át, lapunk árát még sem emeljük fel , hanem megtartjuk a [lap megindításakor 
kimondott szavunkat, a közönség nagyobb részvétében remélve kárpótlást.^

A z  I stükös s ze rk e sz tő - tu la jd o n o sa .

i
i

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Magyar-utcza 21. szám.

Nyomatott Lamlerer és Heckenastnál Pesten
(Egyetem-utcza 4. sz.)
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