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BORSSZEM JANKÓ

Beszélgetés az őrszobán Mihaszna Andrással
a közerkölcsiséget védelmező uj rendeletről
Borsszem Jankó: Adj isten, biztos ur.
Mihaszna András: Csakhogy mán látom, kedves Jankó!
Borsszem Jankó: Hát nem haragszik rám?
Mihaszna András: Mán hogy a frászba haragunnék, mikor o»jjan akkurátusán
szörkeszti ki a magamfajta hirös embört abba az aranyos újságjába. Nem liporter a Jankó, hogy haraguggyak rá. De tessen mán héjét foglalni itt a priecsón.
Elébb hadd tőgyem rá a fölleghajtómat, igy puhábban esik az ülés. Én máj csak
állva maradok, mer tudom mi dukál az ijen kicsi nagyúrnak.
Borsszem Jankó: Tudja-e, mi szél hozott ide, András bátyám?
Mihaszna András: Tán hogy megvannak az erzsébetvárosi g y ilk osok ...
Borsszem Jankó: Ilyen semmiségért csak nem háborgatnám. Hanem az a
rendelet, tudja, amit a belügyminiszter ur adott ki a közerkölcsiség hatályosabb
védelméről. Arra volnék kiváncsi, hogy hogy hajtja végre a rendeletet Andris
bátyám?
Mikaszna Adrás: Nincs annál eccörübb, nasságos szörkesztő uram. A magam
paraszti eszivel mán csak aszondom: mögötte mán a fene azt a közerkölcsöt, akit
istápolni köll. Ezt diktálja néköm az én édös m. kir. eszöm.
Borsszem Jankó: De bizony épen hogy azt kivánja a Scitovszky kegyelmes
ur kendtül, hogy a hóna alá nyúljon a közerkölcsnek.
Mihaszna András: Nyúlok én, nyúlok, ha ippeg egy fájntos vászoncseléd
vészéijözteti a közerkölcsöt. Odanyulok én a hóna alá, ha csiklandós is, mög odakapok, ahol — mint azt az oskolába tanultam — fészkel az agy, márhogv az
asszon yi agy. Tudom istenöm, örökké elmögy a kedve, hogy mással vészéi jöz tes se
a közerkölcsöt, mint velem.
Borsszem Jankó: Dehát, tegyük fel, Andris bácsit rendelik be a szinházba,
meg egyéb lokálba, hogy ellenőrizze ott a közerkölcsöket. Hogy csinálja majd azt?
Mihaszna András: Hát úgy, hogy röföt viszök magammal. Aki frajIánál bokátul a csípejéig nem mutat legalább hatvan centi szoknyát a rőf, aztat előállítom.
Mer disznó dolog ám az a pucérság annyi embör szöme láttára. Nem mondom, ma
gam is mögreszkérozom az egyik szömömet, oszt oda-odapeslantok, de a belügy
miniszter ur iiegzisztenciája közszömérmít sérti az ijesmi.
Borsszem Jankó: Hát azokkal az illetlen mozdulatokkal hogy állunk?
Mihaszna András: Avval kevés baj lössz, merhogy a mútkor se engedtem mög
a ligeti komédiába, hogy egy büvésznő, aki kigyóembörnek hirdette magát, a
szájába gyugja a tulajdon lába nagyujját. De a moziba is sok az illetlenség, csak
hogy a sötétségbe nem látják azok az erkölcstelen pesti népek, hogy az embör hogy
föl van háborodva. Sok munka lössz avval is, hogy a ződ házikókban ne lögyön
annyi szabad. Ölég, ha az angol szabad, a francija szabad, mög az osztrák szabad,
ott egye mög ükét a fene, hadd erkölcstelenködjenek, de azt a fölirást le köll
vonni arrul a táblárul, hogy „magyar szabad**. Merhogy itt Scitovszky kegyel
mes ur a belügyminiszter —• vagy mi!
Borsszem Jankó: A káromkodást is tiltja az uj rendelet.
Mihaszna András: Jól is van ez igy, a rosseb egye meg! Sok itt az istenká
romló, a nyavalya tömé ki ükét! Fülönfogom én valamennyit, az annyuk keservit
nekik! —* aszondom.
Borsszem Jankó: Az uccán való ismerkedést is tiltja a belügyminiszter.
Mihaszna András: Tisztösségös fehérnép nem is hagy magával ijesmit csinálni,
hanem ü szólítja mög a férfiakat, ha valami sürgős mondanivalójuk van a férfiak
nak. Mer igy kivánja ezt a közszömérmös szabaccság.
Borsszem Jankó: Aztán hogyan állapítja meg András bácsi, hogy melyik nő
tisztességes és melyik nem?
Mihaszna András: Rá van az kérőm Írva az elülső mög a hátulsó cifferblaty
tyúkra, az annyuk nem jóját! Ahol mög kécség van, ott m. kir. röndéri tapéntattal
sajátkezű leg vélem ényözöm.
Borsszem Jankó: Látom, érti Andris bácsi a közerkölcsiségi csíziót.
Mihaszna András: Möghiszöm azt!...N em azér álltam tiz esztendeiig poszton
a Népszínház ucca elejin, mög az Ö-ucca végin.
Borsszem Jankó: Úgy van! Minden ország talpköve a tiszta erk ölcs. . .
Mihaszna András: Persze, p e rsze ... azér is járnak oda a kutyák.
Molnár Jenő
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T alálós K é r d é s e g y e te m i
orvosta n á ro K szá m á ra
Mi könnyebb : Ad ám Lajos dr. el
len operálni vagy pedig úgy ope
rálni, mint Adám Lajos ?

A z clfásult tehén
Egy amerikai tudós felfedező utján
olyan élőfára bukkant, amelynek törzsé
ből a tehén tejével teljesen megegyező
nedv szivárgott elő. El is nevezték ezt a
fát „zöld tehén“ -nek. A bensziilöttek
már régen fogyasztják ennek a fának a
tejét és állítólag soha sem panaszkodtak
még, hogy a tej vizes lett volna. Kapva
a híren, elhatároztam, hogy mint kávé
házi benszülött, fölkeresem a zöld tehe
net. Hiszen annyi marhával beszéltem
már életemben, mért ne beszélhetnék egy
szer egy zöld tehénnel is? Látog itásom
annyira meglepte, hogy a lába gyökeret
vert.
Én: Mért idegenkedik úgy tőlem?
Ő ( nyárfáién él-reszketéssel): Úgy ve
szem észre, meríteni akar belőlem . ..
Én: Csak témát, ha megengedi. (Bemu
tatkozom) író vagyok.
Ö (lelkesen): író? Savanyu iró?
Én: Elég savanyu, főleg ha kevés a
pénzem.
Ő; Hiszen akkor bizonyos oldalágról
rokonok vagyunk. (Egyik oldalágát felém
nyujtja) Isten hozta.
Én (megrázom): örvendek. Hogy megy
az üzlet?
Ö: Hát csak virágzóm valahogy.
Én: Mit szól a legújabb erkölcsrende
lethez?
Ö; Én ettől függetlenül mindenkinek le
adom a tejet. Úgy tudom, az a rendelet
csak a lipótvárosi tehenekre vonatkozik.
Én: Maga nem hamisítja a tejet?
Ö: Napos időben soha. Csak ha esik.
Ilyenkor olyan budakeszi izü tej csurog
belőlem.
Én: Hagyja-e magát fejni?
Ő: Minek néz engem? Én nem vagyok
magyar adóalany, hogy fejni lehessen.
D.

/
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Lejjebb szállt
(Engedje meg nekem az olvasó, hogy
a* alább szereplők neveit egyelőre titok
ban tartsam. Szín: egy péküzlet kirakata.
Kid eg februári délután.)
EGYIK: Hát maga még mindig itt van?
MÁSIK: Elhiheti, fogytán a türelmem.
EBYIK: De csak a türelme.
MÁSIK: Sajnos.
EGYIK: Látom, hogy emészti magát.
MÁSIK (ijedten): Észrevenni rajtam?
EGYIK: No nem azért mondom. Hi
szen elég frissnek látszik így messziről...
MÁSIK (sóhajt): Ma reggel erre ment
egy diák. Rámnézett ábrándosán, olyan
vágyakozással, hogy szinte melegem lett
tőle. Én lesütöttem a szememet. . . min
dig zavarba hoz az emberek tekintete...
EGYIK: A mohó, éhes pillantásuk,
tudom . . .
MÁSIK: Némelyik majd felfalna a te
kintetével . . .
EGYIK (ep ésen ): Nem is csoda, ami
kor olyan ennivaló . . .
MÁSIK: Csak ne gúnyolódjon. Talán
bizony magát többen nézik?
EGYIK (öntelten):
Mindenki engem
néz.
MÁSIK (féltékenyen): Magát?
EGYIK: Hát p ersze...
MÁSIK: Ugyan! Mi mindent képzel
magáról. . .
EGYIK: Ma reggel is erre jött egy ur.
Hosszan végiggusztált, dörzsölgette a ke
z é t ... tetszettem n ek i. . .
MÁSIK (pukkad): M a g a ..?
EGYIK: Nem is maga . . .
MÁSIK: Még azt meri mondani, hogy
magát nézte .. ?
EGYIK: C sa k is...
(Elhallgatnak. A járókelők közül va
laki a kirakathoz lép. Megáll. Aztán azt
mondja: „lejjebb szállt". — És megy to
vább.)
EGYIK: Engem nézett. Bosszankodott,
hogy lejjebb szálltam ...
MÁSIK: Engem nézett, örült, hogy
lejjebb szálltam.
(A hőmérő és a zsemlye tovább vitat
koznak.)
DYMl
EGÉSZSÉGÉRE!
Kedves Borsszem Jankói Samuka latint
tanul, szülei olvasnak. Egyszerre tüsszent
* papa, Samuka nem mulasztja el az al
kalmat, hogy latin tudásával kérkedjen
^ „Conducat sanitati“ -t kíván.
Pár perc múlva tüsszent a mama.
..Conducat sanitati“ —
mondja ismét
Samuka. Megszólal a papa:
— Te Samuka, ha én tüs-szentek, ak
kor conducat sanitáti, de ha a mama
tüsszent, akkor conducat sanimómr.
A HONORÁRIUM
Főtárgya lás után odamegy a fölmen
tett vádlott a védőjéhez.
— Köszönöm, ügyvéd ur, hogy kisza
badított Majd meglátja, milyen szép
ajándékot lopok magának!
A GYÖNGÉD PATIKUS
— A mi patikusunk nagyon szeret*
heti a gyermekeit.
— Meghiszem azt!
Mielőtt elverné,
mindig érzésteleniti azt a bizonyos test
részüket.
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— „Pincér!"
Pincér: Ki parancsol?
Búd János: Én!

Vélemények az
erkölcsnemesítő rendeletről
No hát. hamán káromkodni se szabad a
böcsületos magyar embörnek, akkor ott
törje ki a kórság azt a szóllásszabaccságot!
Mokány Berci
Engem hidegen hadj o belödjminiszteri
rendelet. Mert saksopán o káromkodás
von megtiltvo. Atkozódni tovább is szobod!
Reb Menachem Ciceszbeiszer
Hisz az rendbe van, hogy serdületlen
fiatalembereket tilos megszólitani az uccán. De akkor hozzák törvénybe, hogy ne
kelljen annyit beszélni, hanem maguktól
jöjjenek.
Virág Marcsa
0 Scitovszky excellenc oztot mond oz
üvé rendeletbe, hodj tisztességes hüldjet
tilos oz óceán mexólitani. Nú, hiszen ak
kor Budapesten mindent szobod!
Seiffensteiner Salamon
Milyen jó, hogy az nincs benne a ren
deletben, hogy tisztességes tudósokhoz
tilos illetlen hangú leveleket firkálni.
Bukovay Absentius
Netem sze szabad az uccán illetlentedni,
miniszfej báci téjem ?
Vigyázó Lacika
Kezdem már érteni. Ez a rendelet lesz
a pesti erkölcs sarkköve.
Egy illetlen kutya
ELSZÓLÁS
— Tegnap találkoztam az uraddal, de
nem látott.
— Igen, nekem is mondta.

— „Fizetni!"
Pincér: Ki fizet?
Búd János: Ő.

N in c s e n p á r fa !
Ez a rövid párbeszéd a kávéházi ablak
mellett feketekávézás közben folyik le,
minden különösebb izgalom nélkül. A
két vendég közül az egyik fiatal, a má
sik öreg.
FIATAL: Ugyan hagyjon már békét
avval a konflissal!
ÖREG: Már pedig én csak azt mondom,
nincsen párja a konflisnak. Valahány
szor belevetem magam, az elmúlt idők
hangulata száll meg.
FIATAL: A hideg ráz, ha konflist lá
tok . . .
ÖREG: Engem nem a hideg ráz. En
gem a konflis ráz, ha benne ülök.
FIATAL: Na lássa.
ÖREG: És mégis, nincsen párja a kon
flisnak. Úgy megszoktam már azt a
patriarkális döcögést. Fáj a szivem le
mondani róla.
FIATAL: Hiszen igaz, a konflisban
nem éri az embert veszedelem.
ÖREG: Látszik, hogy nem ért hozzá.
Ülne csak bele a konflisba, majd rá
jönne, hogy milyen veszélyben
forog.
Azaz hogy nem is forog, mert amilyen
rozoga a kerék . . .
FIATAL: Képzelem.
ÖREG: De azért mégis van a konflis
nak egy jó oldala.
FIATAL: Még pedig?
ÖREG: Tudniillik úgy kellene, -hogy
négy jó oldala legyen, de hát az jdő. vas
foga . . . szóval csak egyetlen egy oldala
jó ...
; * /'-* * •
FIATAL: És méjfis úgy odavan azért
a konflisért.
\ -,
ÖREG: Mondom, nincsen párja.
FIATAL: Micsoda konzervativizmus!
ÖREG: Téved uram. Én teljes oda
adással méltányolom a modernséget. Hi
szen soffőr vagyok. Autotaxim kint áll
a standon a kávéház előtt.
FIATAL: De hát akkor mért mondja
mindig, hogy nincsen párja a konflisnak?
ÖREG: Mert úgy tudom, egész Pesten
csak egy van belőle.
— dőd -r.
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DOMBSZÖGI ÉS BUGACI

MOKÁNY BERCI AZ ÁLARCOSBÁLBAN
Ha mán mu
száj vót fölső
házi
pótképvisellő létömre föl
ruccanni Buda
pestre oszt be
mutatkozni
a
sok girhes,
nyiszlett méltóságosnak
mög
kögyelmesnek,
hadd igazijjam
hejre a
szám
izit egy kis ma
gamnak való mulaccsággal.
Nézdögélök a j ordánycsinálta újságba
(— mer ott ögye ki a fene, mégis csak
ebbe tanálom akit keresők! —) oszt mögakad a szömöm, hogy aszongya: Álarcos
bál a Vigadóban. Hát gyerünk! A Szellő
kutyámat kosztba hagytam a Pannó
niába, — majd eljácogat a szobajányok
cicájával vagy tán magával a szobacicá
val, amig én a Vigadóba magam cicázgatok. Előbb még hadd szerzők be egy mas
karát a sarki botosnál, mentül ócsóbb,
antul jobb, — bár igaz, hogy az én böcsületös bugaci ábrázatomat még nem
csúfitotta el ijen pojáca-pappendekli. De
hát ha igy kívánja a szöméröm, hogy a
jó isten akarhová tőgye!
Hát ahogy belépködök nagygangossan
abba a nagy ragyogásba, még föl se borzótam az üstökömet a kezem ötágú fésűjivel, még hejre se riszátam a frakkom,
— hát nem oda pákoszkodik mán hoz
zám egy kebeldús leányzó. Ha hajnalig
keresők, se tanálom párját, ojan jól főstött a tojalettÖs födetlensége, — födözném be! Rugóra járt annak mind ön porcikája, oszt majdhogy a gépezetjit nem
láttam, ojjan hejössen vót aggyusztálva
a leiköm. Egy-kettőt ünnepéljössen krákogtam, oszt előrántottam a smukkot,
odatartom neki a csecsebecsét és aszondom:
— Szolgálatjára, nassádkám! Fogadja
ezt et az arany ékszerszámot csecsebecsü
lésem kifejezése gyanánt. Ami jen arany
ez a braszlet, ojan igaz az én hódolatom
is. Pr óbáj ja ki!
Mög is esött az aranypróba. Csakhogy
én jobban jártam, mert nem vót ám an
nak sömmije se talmi, hacsak a hűsége
nem, aki pedig éntűiem mán azután ott
váshatott mög a nyűtől, — mit bán
tam én!
Hogy iregtek-forogtak, izegtek-mozogtak körülöttem a pubiflizurás, tér gyen fö

lül térgyigéro sejömfátyolba meztelenködött tyukocskák! Csak a pofográfiája vót
azoknak elfödve, a többi mind szabadszömre várt. Az egyik, tán a legtakarossabb, merhogy a legkevésbbé takarga
tott vót, odalibeg elémbe. Aszongya:
— Szereti-e a jó rugós díványt?
Ejha, — gondútam.
— Hát persze hogy persze, — felelöm.
—• De mér kérdi drága maszkaságod?
— Mer nekem van egy — mondja kaceran, hogy majd szétpukkant rajtam a
frakk-lajbi.
— De előbb kipróbálnám, — véltem.
— Nem úgy gondoltam, hanem tudja,
ráuntam nagyon és el szeretném adni.
Tyű, te huncut Éva-jánya, igy akarsz
kikezdeni v e le m ? .,, ü g y főttem, mintha
belemönnék a vásárba:
— Oszt mennyiér adja?
— Ötszáz pengőért, — feleli.
Mö gvakart am a tarkómat.
— Sok, sok, — mondom. — Ha ócsóbkan adja, kuncsaft vagyok rá, galam
bom.
De csak nem engedött az árbul. A végin aszondom neki:
— Nézze csak, szépségös jányasszony,
én azér vönném mög, hogy haszonnal to
vább adjak rajta! Oszt lássa, maga mán
éppen eleget keresőit azon a díványon .. .
hadd keressek rajta én is.
Nagyon mögteccött neki az igaz be
széd, engedött is az árbul kétszáz pengőt,
de én csak jogföntartással álltam igy is
az alkura, tudniillik, hogy ott bejben
győződök mög rúla, vájjon csakugyan
ojan rugós-e az a dívány, ahogy a tu
lajdonoshölgye mondta.
A báli mulaccság hullámajinak tara
ján ott lubickol felém Bugaczy Laci, az
én búfelejtető, bánatszalajtó cimborám.
—• Laci te, — mondok neki, rámutatva
a honi csecsenc hölgyekre — láttál mán
ijet?
— Nem én, amiúta elválasztottak, —
felelt zamatossan a fijú.
Végig sasséroztottuk magunk előtt eztet a fájntossan szömérmetlen vakpará
dét. Egy elibém tolakodó jebuzeus kölköt
félre lódítottam.
— Micsoda tempó ez! — sivitja a fiókjordán. — Mivel indokolja ezt az erő
szakot?
— Nem vagyok én királyi Kúria, —
súgok oda neki szelídeden — hogy mög
is okójjam, amit cselekszök.
Evvel morékra fogtam elül a fényes
plaszrónját, oszt úgy odatöttem a Ma-
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gyary bandájának nagybőgője mellé kisbőgőnek, hogy azt hitték a cigányok:
segítséget kaptak. De hogy mégis nagyon
ki ne visijjon a muzsikája, a prímás tenyeribe egy vadonatúj huszas bankót
nyomtam. Rá is zenditettek a füstösök
ojan gédurba, hogy annak a vékonydongájú hitsorsosnak nem hallatszott ki
többé a szólója.
Éjfélkor aztán lehullt az álorca mindÖnféle embörrül mög némberrül. Nohát,
a kirelejszumát, az én diványos dámám
cifferblattyán ujjnyi vastagon állt a fÖsték mög a púder. Szinte kedvem loti
vóna azt mondani: husvét előtt szivessen
látnám nénémaszonyt Dombszögön, mer
hogy akkor meszeltetöm a nemesi háza
mat, mög akkor festetöm az ünnepi to
jásaimat, oszt jó hasznát vönném az
ijen szakértő mázol ónak. De annyi ránc
szaladt össze a képes felin, hogy mögijedtem a gondolatiul és UT a berek, eliszkoltam az álarcosbálnak körösztölt fŐs
ié kmint a- kiállitásrul. Nagy szalajtomba
magammal rántottam az egyik frajlát.
azt hiszöm, jegyszödögetőhölgy vót, de
ezön legalább rúzs helyött a rúzsás borit
csíphettem mög, egy kis honhazaji illat
is mögcsapta az óromat, amikor a bokájig érő szoknyáját illödelmös kacérsággal mögemelintötte.
Éljen a természet a maga szűzijőssé
gibe, — sugdostam a fülibe, amitüí na
gyon mögijedt a leiköm, mer szószerint
vötte a szót. De később mind önt kima
gyaráztam a Bugaczy Laci legénylaká
sán, akit mögértően fölajánlott a pajtás.
Reggelre kelve sehol se tanál tam az ara
nyost, de nem tanál tam néhány nagy
bankjegyet a bugyellárisomba se.
Persze: jegyszödögető a szentöm, azér
szödögette el az én bankjegyeimet is.
Sebaj, este visszanyeröm ferblin a bu
gaci kaszinóba. Pest viszi, Bugac hozza.
Mindönkinek pedig, de legfő képen az
erkölcsromboló dezsrugtiv zsidólapoknak:
coki!
A méltóságos asszonynak uj szoba
lánya van, aki faluról jött. Úgyneve
zett romlatlan, de mindenesetre tájé
kozatlan teremtés.
— Mondja csak, Rozi,
kérdezi
este az úrnője —- kikészítette a pi
zsamát?
— Igenis, méltóságos asszony. Ott
van az ágy alatt.
GONDOK
— Tizenötezer pengő évi jövedelemmel
gondjaid vannak? Hiszen ebből játszva
telik mindenre.
— Igen ám, de mégis tele vagyok
gonddal, mert a szomszédom tizennyolc
ezret keres és a feleségem ezt megtudta.
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BORSSZEM JANKÓ

Borsszem Jankó a színházban
A F IR H A N G M Ö G Ö T T
DALNOKI VIKTOR Hamletként töpreng a helsingforsi opera-ajánlat óta:
nienni vagy nem menni? Ajáljuk Dalno
kinak, vegyen példát a Nemzeti Színház
ul. Az tudvalevőleg nem megy.
*
MIT KERES a Magyar Színházban a
Plébános ur a gazdagéknál? — kérdezte
* színház társalgójában egy fajvédő-kritikus. — Feladja az utolsó kenetet A z uj
urofc-nak, — felelte egy liberális kritikus.
*
RADNAI igazgató, hogy az Opera fan
tomjától végleg megszabaduljon, fantonimot irat róla s igy remélhetően hama
rosan lekerül a műsorról a fantóm.
*
MOLNÁR FERENC kezdte azzal, hogy
€£y vigjátékát anekdótá-nak keresztelte.
Fodor László folytatja, aki kaland-mk
nevezi legújabb darabját. Ha igy megy
tovább, majd ilyen szinlapot látunk vala
melyik Bus-Fekete-operettnél: „Piti és
pitiáner. Botrány 3 felvonásban.”
*
HEGEDŰS Gyula a Belvárosi Szín
házban átvette „A fehér egér" öreg betö
rőjének szerepét, amit Csortos Gyula ját
szott előbb. Most azon töri a fejét a szinészvilág: melyik a nagyobb betörő?
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*
KIRÁLYT stílszerűen Nádor helyettesíti
a Király-színházban. Most az a kérdés
nyugtalanítja Lázár Ödönt, ki legyen a
Nádor helyettese? Egy közjogi szakértő
azt ajánlatta neki, hogy törvényeink ér
telmében Bethlennel helyettesítse, akit
viszont csalódásig hűen alakit a Terézköruti Színpadon Herezeg Jenő. Esze
rint a ranglétrán nincs zökkenő, mert
Király után Nádor, Nádor után Herczeg
jön.
*
HEVESI rossz nyelvek szerint azért
sietett a Csathó-darab, a „Te csak pi
pálj Ladányi" bemutatásával,
nehogy
Csat hó Kálmán ambicionálja a Nemzeti
Szinház igazgatói állását, mondván: Te
csak pipálj Hevesi!

zott, mikor a 90 éves Reich Koppéi ortho
dox főrabbit, a felsőház tagját figuráz
ták ki. Ezek után fölmerül a kérdés:
vájjon a színpadon volt-e Vegyeskeres
kedés, vagy pedig a nézőtéren voltak-e
szatócsok?

Mokány Berci zaftos mondásai
Akit a patikába kiadsz, azt be is oöszöd, — akit a kocsmába vöszöl be, azt
ki is adod.

*
Furcsa portéka az asszony. Inkább
erős legénnyel győzeti le magát, sem
hogy gyönge legényt ő hódítson mög.

Mr
Aki a szerelőm országába nem vöszi
észre a járt utat, az az igazi ökör.

A Borsszem Jankó levelesládája
(Ebben a rovatunkban kedves olvasóink
kedvük szerint érintkezhetnek egymással.
Mutatóba a következő levélváltást közöl
jük:)
Vidéki bajuszos: Olyan pályára sze
retnék lépni, amelyen minden embernek
örömet tudnék szerezni. Szives választ
kérek, milyen pályát válasszak?
Pesti beretvált: Menjen pénzeslevélhordónak!
*
Műkedvelő: Kitűnő állatképeket festek,
de hozzáértők azt mondják, hogy nem
egészen befejezettek. Legutóbb például
egy legelésző ökröt festettem, de ez sem
kész. Ki tudna jótanácsot adni, hogyan
lehetne teljessé tenni a képet?
Kritikus: írja alá a nevét!
A KIS DESTRUKTÍV
Móricka: Tanító ur kérem, az Isten
mindenható?
Tanító: Természetesen!
Móriczka: És egy olyan követ is el tud
mozdítani, amit senki sem tud?
Tanító: El, persze, hogy el!
Móricka: És olyan követ is tud terem
teni, amit ö maga sem tud elmozdítani?
Tanító: Mért ne tudna?
Móricka: Hiszen akkor ő sem minden
ható!

M
VEGYESKERESKEDÉS volt a cime
annak az egyfelvonásos darabnak, ame
lyet le kellett venni az Andrássy-uti
Szinház műsoráról, mert a közönségnek
nem tetszett, hogy egy falusi zsidó szatócs
egy parasztmenyecskét vesz feleségül. A
közönség kilenctized része zsidó volt. És
ugyanez a közönség teli szájjal hahotá-

KÖZJOGI SZIGORLATON
— Mondja, jelölt ur, hány papja van
a felsőháznak?
— Kettővel több, mint a tanár ur gon
dolja.
. — Micsoda szemtelenség ez!
— Bizonyítani tudom. A törvényben
előirt katolikus, protestáns és zsidó pa
pokon felül még két pap van: Papp
Géza báró és Pap Elek dr,
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KLEBELSBERQ

KULTUSZMINISZTER
Nemcsak Ádám van a
világegyetemen.
Van1
ott Lucifer is .
MADÁCS (ezelőtt :
Mandl) igazoltatott
v. zs. hallgató
M IT ÜZENNE
ADY ENDRE
A K IS F A L U D Y S T Á K N A K
Elküldelek most szép húgom: Este
Innen a sírból, hogy vidd a szóm,
S mondd el: kicsit késő a harc,
Ady Endre már befejezte!
Mondd meg a Kisfaludystáknak,
Hogy úgyis oly kis öröme volt
Annak a bolond dalolásnak,
Mondd meg nekik szép húgom: Este.
Jobb lett volna szakáit növesztve
Eljutni szép, díszes polcra,
JJgy írni csak, miként a Vargha,
S nem lett volna itt semmi veszve.
Lángolás helyett kérőzni bambán,
Titkolni — ha van — a zsenit.
S ülni a Berzeviczy balján
Jobb lett volna, hej, húgom: Este.
Most már minden, mindenki éljen,
Éljenek a Pékár Gyulák,
Berzeviczy, Szász Béla ur.
De Ady Endre ne beszéljen.
Maradjon nyugton ott a sírba\
Mit cinikusan úgy akart,
Mert a verset sok Senki Írja,
A magyar most már ezen éljen.
Ne lázongjunk hát, húgom: Este,
Hagyjunk már mindent őnekik:
Tekintélyt, hatalmat, sikert, —~
Ady ezt sohasem kereste.
Hadd fekszem vissza, húgom: Este,
Íme szavam: (piruljon orcád!)
Ezek közt éltem régen, messze,
Ez volt a hazám, Magyarország!
Hesz Ferenc
A HÁZ FOLYOSÓJÁN
— Te, mért van ennek a mi kedves
Jánossy Gábor bátyánknak olyan kopott
télikabátja?
— Biztosan azért, mert már húsz éve
hordja,
— Dehogy! Mert nem az Andrássy-uti
Komlós Sándornál vette.
A BUNDA
— Fgy nagyszerű bundám volt és teg
nap elvesztettem.
— Hogy-hogy? Elhagytad valahol?
— Nem. Az előbbi tulajdonosa ráis
mert.
ÖNAGYSÁGÁT ELTALÁLTÁK
— Pompásan eltalálta az arcszinemet,
drága raes-ter! — áradozik Blitzné őnagysága a műteremben az uj portréja előtt
— Nem olyan nehéz, — felel a festő.
— Én is rúzszsal festettem.

J á n o s s y G á b o r b á ty á m u ra m
p a rla m e n ti s x a v a lla t a ib ó l

Igen tisztelt képviselőház, kedves kép
viselőtársaim! Midőn most elsőidben van
szerencsém ezen a fenkölt helyen be
szélni, melyet egy magyar fajvédelmi
dalnok, néhai képviselőtársam: Lendvai
István túlzott költői lendülettel „latrok
barlangjának" nevezett, Petőfinek az a
verse jut eszembe, hogy aszongya! „Be
fordultam a konyhára, rágyújtottam a
pipára" — de nem gyújtok rá, mert drága
a trafik, pedig konyhának éppen elég
boszorkánykonyha a parlament.
Bár
mennyire tisztelem a pénzügyminiszter
urat, ne gondolják, hogy ez a vacak adó
mérséklési javaslat nyomja a bogyómét,
— ahhoz én csak annyit értek, mint tá
vollévő képviselőtársam, Hajdú Marcell
a zsinagógái harangöntéshez.
Nem is azért jöttem ide, hogy politi
záljak, ezt akármelyik marha is tudja,
hanem az£rt választottak meg engem az
én drága polgártársaim odahaza Celldömölkön, mert — mint a költő mondja —,,a nagy világon e kívül nincsen számomra
hely’í* Hiába nevetik ki a költőket az
urak, hiába nevet vezérem, a pénzügyminiszter ur: ha nem lenne, aki költ, nem
lenne pénzügyminiszter se. Praxisból is
merem az életet és tudom, hogy mindig a
katonák meg a politikusok fuserálták el
ezt az országot, de — mint a költő
mondja — „mit rákentek a századosok,
lemossuk a gyalázatot.“
Meghajtok a tekintély elve előtt és
mikor vezéreimre gondolok, a költő szava
jut eszembe: ,,neip tudom én, melyik a
szebb, melyik dicsőbb, melyik nagyobb?"
— de megkövetelem a tisztességtudást a
magamfajta vármegyei embernek is, aki
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huszonöt esztendő óta nyüvÖm ugyanazt
az egy köpönyeget, anélkül, hogy csak
egyszer is kiforditottam volna,
mint
ahogy egyik-másik képviselőtársam meg
tette. Mert én nem úgy voltam evvel,
mint Petőfi Megyeri színésze, akinek —
a költő szavai szerint — „kedvét szegi a
folt, mivel csak egy kabátja volt“ , — ne
kem nem szegte kedvemet a sok folt,
mert én mint purifikátor tudtam, hogy ez
az a folt, amely — mint egy spanyol
költő mondja — „tisztit."
Az itt kifejtettek alapján minden igaz
magyar meg fogja érteni, hogy teljes bi
zalommal vagyok Bethlen István gróf
iránt, akinek — hogy a nagy költő sza
vaival éljek — „mint komor bikáé, olyan
a járása, mint a barna éjfél szeme pil
lantása", ami már Arany János szerint
is konszolidációt jelentett. De hátra van
még a lelkek konszolidációja, mert amíg
— halhatatlan költőnk után — azt kell
kérdeznünk: „régi dicsőségünk hol késelsz az éji homályban?" — addig nem
boldog a magyar. Ezek után Madách Im
rével kérdezem: „Ádám, hol vagy?" —
anélkül azonban, hogy az egyetem auto
nómiáját bolygatni akarnám.
Kedves képviselőtársaim, ha elolvastam
volna a szőnyegen forgó törvényjavaslat
címét, még néhány szakszerű észrevételt
tehettem volna, de be kell vallanom,
hogy — mint a költő mondja — „mi a
magyar most? rut, szibarita váz", ami a
törvényjavaslat nyelvezetén is meglát
szik, pedig — ugyancsak nagy költőnk
szerint — „nyelvében él a nemzet". Mind
ezeknél fogva az adómérséklési javasla
tot megszavazom.

A

Magyar kardbajnokság

Pechhauer: Halt z s ű r i!... Vissza az
egész! Mindig a Búd vág meg, ha pedig én
támadok, akkor a pajzsát tartja elém.

JERUZSÁLEMBŐL ÍRJÁK:
Két bennszülött zsidó beszélget.
— Nú, mit szólsz hozzá? Ezek a be
vándorolt pogány fajtestvérek kremató
riumot akarnak építeni.
— És mi lesz a neve?
— Kriematórium.
VESZPRÉMI KORTESNÓTÁK
Figyelj pajtás a jó rímre:
Követünk lesz a Dréhr Imre.
Nem láttál még ilyen nagy pecht:
Visszalép a derék Ramprecht.

*
Ha követ lesz a jóléti,
Ihatunk bort és bólét mi.
Lesz majd csizma, sapka, lesz prém,
Ez kell neked boldog Veszprém.

*
Azért, hogy kend nem miniszter,
Tiszteli itt sok filiszter.
Azért, hogy kend államtitkár.
Bizalomban nincsen itt kár.

Magyar embernek, magyar
kedély, magyar humor, magyar
zamat kell. Olvassa a Borsszem
Jankót!

belügyminiszter úr tízparancsolata

1. Én vagyok a te erkölcseidnek ura, engem szolgálj és különbeni elzárás
terhe mellett tartsd be rendelkezéseimet!
2. Ne legyenek neked idegen isteneid, faragott istennőid, pikáns képeid és
Ujhelyi-könyveid, mert ezek a 151.000!1927. t.-c. 3. §-a értelmében büntetendők.
3. Jóizlést sértő taglejtéseid se uccán. se villamoson, se táncolás, se adófize
tés közben ne legyenek!
4. Tiszteld atyádat, anyádat, de elsősorban belügyminiszteredet és az ő ren
delkezéseit, hogy hosszú és büntetlen előéletű légy a földön.
5. Ne káromkodjál!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne kezdj ki nőkkel!
8. Tisztességtelen ajánlatot ne kövess el felebarátnöid ellen!
9. Felebarátod feleségét charlestonra és egyéb bűnre ne kívánjad.
10. Felebarátodnak se házát, se mezejét, se bárját, se más nyilvános lokálját
jóizlésbe ütköző cselekedetek elkövetésére meg ne kívánjad, mert 15 napi elzárást,
vagy kötéláltali halálra átváltoztatható 80 pengő pénzbüntetést szab ki rád a
törvény.
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A LIPÓTVÁROS VICCEL
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J o b b l e s s Íg y ?

— Na végre! . . . Az a Vida Jenő is
méltóságos lett.
— És mibe került?
— Hogy-hogy mibe került? A felső
házba került.
VESZPRÉMBŐL JELENTIK:
Az idő hűvösre fordult. Kortesigéretekben nagy csapadék. Rainprecht veté
sét belepte a Dréhr.

*
A népjóléti miniszter után a népjóléti
államtitkár lesz
Veszprém képviselője.
Ez az egyetlen város, amely nem jobblét
re, hanem megint csak jólétre szenderül.
*
Uj szólásmondás járja most Veszprém
ben: Kinek a pap. kinek az államtit
kárja.
MINDEGY!
Pampuska ur hónapok óta forgolódott
a szép Ella körül, de soha nem tudott
annyi bátorságot összegyűjteni, hogy ko
moly szándékát közölje vele. Elhatározta,
hogy telefonon intézi el ezt az életbe
vágó ügyét. Telefonon keresztül a gyáva
is felbátorodik.
— Halló, E llá cs k a ?— rebegte.
— Igen, én vagyok.
— Mondja, Ellácska, ha most megkér
ném a kezét, beleegyezne?
— Oh, szívesen, — sietett válaszolni a
leány, majd gyorsan hozzátette:
Ki
beszél?
KAMATOK
— Te, sose kérj kölcsön ettől az Uzsorfitól. Hiszen ez a zsivány télen ötven
percentet számit, nyáron meg hetvenet
— De hát mért szed többet nyáron?
— Mert akkor hosszabbak a napok.

Neiger
étterme
elsőrendű
Budapest, Teréz-körut 4 sz.

Scitovszky-Savonarola: Máglyára mindennel, ami erkölcstelen!
Önagysága: De miniszter ur! . . . Ha még ezt a keveset is leszedi rólam, akkor
már csak igazán igy járhatok.

Kultúra a tanyán
A községháza. Csöndes falusi délelőtt.
Kint süt a nap. A jegyző éppen szivar
jára gyújt, amikor kopognak.
PÉTER GAZDA (belép): Szerencsés
jónapot kivánok.
JEGYZŐ: Isten hozta, Péter bátyám.
Csakhogy magát is látni egyszer.
PÉTER: Hát azért gyöttem, merhogy
egy rágyiót akarok.
JEGYZŐ (lelkesen): Lássa, ezt már
örömmel hallom. Tehát rádiót akar fel
szereltetni odahaza a tanyán?
PÉTER: Igenis, jegyző uram.
JEGYZŐ: Büszke vagyok, hogy a ve
zetésem alatt álló nép ilyen fogékony a

H ölgyeim !
Tekintettel arra, hogy miniszteri rendelet megvonta tőlünk az uccai ismerke
dés jogát, mi viszont tisztes iparunkat:

a tisztességtelen ism erkedést
változatlanul tovább is űzni óhajtjuk, felszólítjuk
mindazon
tisztességtelennek
mondott urinöket, akikkel eddig még nem volt szerencsénk megismerkedni, jelen
jenek meg f. hó 20-án a Vérmező összes helyiségeiben rendezendő

n a g y ism erkedési estélyre.
Felsőruha: tetszés szerint.
Alsóruha: tetszésünk -szerint.
Jelszavunk: A ruha nem fontos, a ruha a legkevesebb.
Aszfaltbetyárok Szakszervezete

kultúra
léleknemesitő
hatása
iránt.
Mégis csak gyönyörű, hogy a haladás
szelleme ennyire átjárja a föld rögéhez
kötött társadalmi osztályt. De vájjon mi
késztette erre a kulturális elhatározásra?
PÉTER: Hát az ember csak azt ~selekszi, kérem, ami a javát szógálja . .
JEGYZŐ: Bár mindenki magáévá len
né ezt a fenkölt gondolkozást. Aztán me
lyik szobájába akarja fölszereltetni a rádiót?
PÉTER: Nem a szobába kell az. ké
rém . ..
JEGYZŐ: Hát hová?
PÉTER: Az istállóba, könyörgöm.^.
JEGYZŐ: Az istállóba?
PÉTER: Abba hát. a tehénistállóba.
JEGYZŐ (elragadtatással):
Ha ezt
Klébelsberg hallaná!
Kultúrpolitikájá
nak micsoda diadala, hogy a nép egy
szerű gyermeke még az istállóba is rá
diót akar!
PÉTER: Persze, hogy akarok.
JEGYZŐ: De mért éppen a tehénistál
lóba?
PÉTER: Mer‘hogy olvasom az újság
ba, hogy a tehén sokkal több tejet ad,
ha fejés közben muzsikálnak neki.
Dymi
TILOS AZ UCCAI ISMERKEDÉS
— Nagysád, jöjjön a kapu alá.
— Miért?
— Mert az uccán nem kezdhetek ki ma
gával,
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A 60 ÉV E S
B O R SSZ E M JA N K Ó
A jubileumoknak ebben a dórid ős kor
szakában csöndesen ünnepel a Borsszem
Jankó: most hatvan éve, hogy Deák Fe
renc és idősb Andrássy Gyula gróf föl
kérésére Agai Adolf dr. fCsicseri Bors),
a magyar humor nagymestere életre kel
tette a Borsszem Jankót. A 67-es ki
egyezéssel megujhodott magyar szellem
legsajátosabb, soha utói nem ért terméke
volt a Borsszem Jankó. Az irodalom ama
fényes nevei közül, akik a Borsszem
Jankó bölcsője körül álltak, ma már
csak az egyetlen Rákosi Jenő él, mind
nyájunk örömére és büszkeségére. A
hatvan év alatt — s erre nincs példa az
újságok krónikájában — mindössze négy
szerkesztője volt a Borsszem Jankó-nak:
Agai Adolf, Heltai Jenő, Lipcsey Ad ám
és mostani szerkesztője, Molnár Jenő.
Az üdvözlő levelek tömegéből, amelylyel jubileumunk alkalmával az ország
minden részéből elhalmoztak f— a régi
Nagymagyarország elcsatolt területeiről
is — ), az alábbi sorokat csak azért kö
zöljük, hogy dokumentáljuk: milyen sze
retet övezi a Borsszem Jankót még azok
ban a sajtókörökben is, ahol az újságírás
legkomolyabb
fajtáját, a szaklapirást
művelik. A Magyar Szaklapok Országos
Egyesülete küldte ezt a kedves és meg
tisztelő levelet, amely igy hangzik:
A Borsszem Jankó tek. szerkesztőségének
Budapest
A mi fiatal egyesületünk szeretettel
üdvözli a jó öreg Borsszem Jankó-1,
megindulásának 60 éves évfordulója al
kalmából. A Borsszem Jankó olyan te
kintélyt vívott ki magának e hat évtized
alatt, hogy arról dicsérő jelzőkkel meg
emlékezni igazán felesleges. Hiszen ha
ólcre gondolunk, ha rövid lélegzetű szó
rakoztatást kívánunk magunknak, úgy
önkéntelenül is a Borsszem Jankó jut az
eszünkbe. Ha valami sikerült élcet hal
lunk, akkor azt mondjuk: ez a Borsszem
Jankó-ba való. A Borsszem Jankó je
les munkatársi gárdájában mindenkor
olyan férfiak szerepeltek, akiknek szív
derítő és mindig az irodalmi Ízlés szín
vonalán álló írásait élvezettel olvasta az
ország apraja-nagyja.
Mi a magunk részéről azt kívánjuk,
hogy a Borsszem Jankó múltjához hü
maradjon s a jövőben is olyan szeretettel
és örömmel fogadja mindenki, mint ed
dig. A Borsszem Jankó kedves, örökvidám szerkesztője Írjon továbbra is
ugyanolyan derűs
hangulatban, mint
ahogy most lapjának minden egyes szá
mát szellemes kiszólásaival teletűzdeli,
egyesületünk ügyei iránt mindenkor ta
núsított meleg érdeklődését pedig őrizze
meg számunkra ezentúl is.
Budapest, 1927 február 7.
Kartársi üdvözlettel
Dr. Gaál Endre
Dr. Rád vány i László
elnök, v. államtitk.,
ügyv. elnök
orszgy. képviselő________________________

A Borsszem Jankó legköze
lebbi száma február 26 án jele
nik meg.

BORSSZEM JANKÓ

Lipótvárosi történet
A dédelgetett tenyér jós elegáns mozdu
lattal tárta ki a rendelő ajtaját, hogy
soronkövetkező látogatóját
bebocsássa.
Mikor a méltóságos asszony belibbent,
diszkréten behúzta mögötte a párnás a j
tót s egy kényelmes fotőjre mutatva,
hellyel kínálta meg. Lévén pedig a ke
nyere a mások tenyere, kezébe vette a
méltóságos asszony finom, manikűrözött
kacsóját.
— Az élet vonala — kezdte lassan —
arra enged következtetni, hogy méltósá
gos asszonyom tiszteli kedves szüleit,
mivel hosszú életet látok itt a földön,
illetve itt a tenyéren. Az ész vonala rö
vid, de velős. A s z ív vonala . . . hm . . . a
s z ív vonala . . ,
A méltóságos asszony pirulva húzta
lejjebb a szoknyáját, mert úgy érezte,
hogy ez a tenyér jós egészen a veséjéig
lát.
— Bocsánat, méltóságos asszonyom,
szereti ön a férjét?
—» De kérem . . .
— Pardon, csak kérdeztem. Amit nem
látunk, azt kérdezzük, ugyebár? Végre is
ezzel még nem azt kérdeztem, hogy meg
csalja-e méltóságos asszonyom az urát.
Ezt én nem kérdeztem.
— Ah, tehát ezt látja? — rebegte a
méltóságos asszony, mély pirulással fél
méternyire a púder alatt. S a következő
pillanatban ájultan hanyatlott hátra.
— Egy pohár vizet. . . gyorsan . . . —
mondta a jós, aztán megkérdezte:
—- Nos, hogy érzi magát?
— Köszönöm . .. találva, — susogta
bágyadtan a méltóságos asszony.

5. szűm

Báli tanácsadó
Tekintettel a báli szezónra, a táncoló
hölgyek és urak oktatására elméleti tánc
tanfolyamot nyitunk. Tessék beiratkozni.
Kérdés: Mi a bálrendező legelső köte
lessége?
Felelet: Hogy adósságainkat rendezze.
Kérdés: Mikor éri ezt el?
Felelet: Ha egy jó partival összehoz
bennünket.
Kérdés: A lépések közül melyik lépés
a legkönnyebb?
Felelet: A ballépés.
Kérdés: Kényes helyzetéből a táncosnő
milyen kivágással szabadulhat?
Felelet: Minél mélyebb kivágással.
Kérdés: A bálozó nő mikor érdemel
feddést?
Felelet: Ha derékig fedetlen.
Kérdés: Ha táncközben a férfi átkarol
ja a nőt, hogyan fogja meg a nő viszont
a férfit?
Felelet: Férjül.
Kérdés: Tánc után hová vezettesse ma
gát a nő a férfival?
Felelet: Az oltár elé.
Kérdés: Szabály szerint mikor szokták
a hölgyek levetni álarcukat?
Felelet: Csak az esküvő után.

K é p r e jiv é n y
— A hét legravaszabb rébusza —

CSODABOGÁR
Van az Eskü-tér felé egy fodrászüzlet,
ahol ez a tábla látható:
Jani és Gizi
itt
működnek
Kedves Jankó, legyen szives
dani, hogy értelmezzem ezt?

megmon

KORÁN KEZDI
A tízéves Samukát a Városligetben
megszólítják a barátai:
— Akarsz játszani háborúsdit?
Samuka egy pillanatig gondolkozik,
aztán igy felel:
— T a lá n ... Milyen erős az ellenség?

A r a n y s z ő k e ^ , b a rn a*
vagy fekete hajat nyer az
Eísner-féle Eau Radieuse diókivonatból
ÁRA CSAK 1 PENGŐ 60 FILLÉR
EISNER* drogéria főh. kam. szállító
Budapest, VI. ker.f Andrássy út 37.

Zálogcédulákat
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat
bárkinél drágábban vesz
^7úlfúlv Emil Budapest, Király-utca 51

O L u Vw IJ L lllll Teréz-t«mploimn«I»zç®beii.Telefon
J. 105-35.

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő szá
mában. Múlt számunk rébuszának helyes
megfejtése: „Kurtanemes \
A megfejtők közül Erdőssy Lajos (Kis
pest) kapott könyvjutalmat.
APUSKA NAGYLELKŰ
— Igazán boldog vagyok kislányom,
hogy Pista megkérte a kezedet.
— Jaj, apuska, de én nem szeretném
anyukát itthagyni.
— Sose fájjon emiatt a fejed. Magad
dal viheted.
PINCÉR-FLEGMA
— De kérem, ebben a fagylaltban légy
van.
— Tessék csak h a g y n i... fagyjon meg!
Legalább okul belőle . . . Tegnap ugyanis
a levesben volt.
KÉTES BÖK
—* Játssza el, Jucika, a ,,Hulló faleve
let"!
— Ugyan, p t a régi ócska dalt? . . .
— Nem baj. Ha maga játssza, akkor
rá se lehet ismerni.

UJ
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a n g y a l

FÖLD

Uj rögeszméket propagáló
folyóirat
BEKÖSZÖNTŐ
Ez a lap azoknak készül, akik a Turul
madárral való rokonságuk révén bizonyos
madártávlatból figyelik az élet esemé
nyeit. Mi itt állunk a hid tetején és alat
tunk az első évfolyam hullámai hömpö
lyögnek fel-felesukló életakaróssal.
Jónapot!
A szerkesztőség.
IDŐ KRISTÁLYA
egy kétfülü éjjeli
ember látomásai
fehérre mázolt pékekről
aszott utkaparókról
némberekről, akik
zöld házikókban hajóznak
higiénikus hullamedencékbe a
rögeszmék lámpásaival
amig cementerezetükben
és lég szesz fe j ükben
bogarakat lelnek.
Bar ta Sándor verse
FÜGGŐLEGES-VÍZSZINTES
vagy
a négyszöges kör
A halottak a függőlegesben
csüngnek a végzet fáján
az élők a vízszintesben
szétmálnak mint rohadt barackok
termékenyítésre váró nőstény
alagutak és hidak
jövel oh Turul-madár!
ÖDÖNRE LEVELE
És most hadd magyarázzam meg neked,
mi az a Punula. Hogy mit jelent ez a
név? Polinéziában szeretőt, Uruguajban
kecskét, Mexikóban izzólámpát, Afriká
ban teveszőrt, Californiában bélcsatomát,
Grönlandban tyúkszemet, Ausztráliában
narancshéja Kanadában anyatejet, Pá
rizsban bikavért, Londonban ködkristályt,
Rómában tehenet, Velencében szagot,
Genfben hetérát, Bécsben kecsegét, Bu

dapesten autót, mindenesetre eggyel több
kerékkel, mint ahogy kellene.
Azt hiszem, eléggé világos szavak.
Punula a dolgok tisztasága.
Punula egészségügyi papiros!
Vizek hangja a medencében, amikor
távozom.
Ez Punula. Igen, aki a vérbél ü tintatartóban született
Halacska! Gyere ki a sóból!
A gyümölcs-punula uj fordulatokat
nyitott meg számomra. Egy tökfejet fel
ismerni és szélütött narancsnak lenni,
mandulát kaparni!
Punula, hol vagy?
Micsoda
mezőre
szálltál? Jaj, a Lipótmezőre!
Ez minden, amit mondani tudok.

ARANYKÖPÉSEK
A férfi mindig az első, a nő mindig az
utolsó akar lenni, ha szerelemről van szó.
*
Azt mondják, a mai lányok nem ide
gesek. Ugyan! Nézzék csak, hogy vacog
a térdük, mikor a csarlsztónt járják.
* Pénz olvasva, asszony vervvel jó.
*
Optimista az olyan ember, aki mindent
szépnek talál, amig vele nem történik
meg.
A nő hűségét ezer lakat sem biztosítja
úgy, mint egy uj ruha, amit félt az összegvüréstől.
*
A nő arra kiváncsi, amit a férfi tud, a
férfi pedig arra, mit nem tud a nő.
(Karádi Emil)

Kávéházban, szállóban, ven
déglőben, fodrászüzletben kérfe
a Borsszem Jankót!

Kedves Andrássy
Gyula gróf, Excellenciád szemére veti
Bethlen István grófnak, hogy a király
kérdésben rossz vicceket dob a közvéle
ménybe. Mondja, kedves kegyelmes ur,
honnét tudja ön, mi a jó vicc és mi a
rossz vicc? Ez, kérem alássan, az én szak
mám. Én nem arrogálom magamnak, hogy
kitűnő közös külügyminiszter, pártvezér,
stb. vagyok, viszont kerek hatvan esz
tendő óta megtanultam, mi a jó vicc és
mi a rossz vicc. Magam is olvastam, mit
mondott Bethlen Veszprémben a király
kérdésről, de — szavamra — semmiféle
viccet nem találtam benne. Se jót, se
rosszat. Úgy látszik,
Excel lenciádnak
nincs érzéke a jó vicc iránt, különben
tudná, mi a rossz vicc. Én megmondom.
Jó vicc az, amin mindenki nevet, csak
Excellenciád huzza el fanyarul a száját.
Rossz vicc az, amin csak az nevet, aki
mondta. Bocsássa meg, de azt hiszem,
Excellenciád nagyot nevetett, mikor rossz
viccnek mondta Bethlennek véresen ko
moly veszprémi intelmét.
Borsszem Jankó

KEDVES BORSSZEM JANKÓ
Kovácsné mindenáron ki akar piszkálni
a férjéből egy mélyen őrzött titkot. Mikor
már harmadik napja rágja az ura fülét,
ez elhatároz ottan igy szól:
—• Jó. De tudsz-e hallgatni?
— Mint a sir.
— Rendben. Akkor hallgass és ne kér
dezz többet

Fergeteges taps kíséri estéről-estére a hatalmas erejű és páratlanul ügyes

URBANI-GYEREKEK
pompás produkcióját

a H0YAC-011FE.VM
minden előadásán
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Madzag Bálint

Második nászéjszaka

felsőházi követ kalandozásai

A legvidámabb párizsi vígjáték a Fővárosi
Operett Színház pénteki bemutatója
MÁSODIK NÁSZÉJSZAKA
ez a cime annak az uj bohózatnak, ame
lyet Budapest legvidámabb színháza, a
Fővárosi Operett Színház mutat be és amit
a mulattatás három olyan párizsi nagy
mestere, mint Hennequin, Veber és Bilhaut irt, magyarra pedig Heltai Jenő forditott azzal a művészettel, amelyben ő
utólérhetetlen. Mint a Fővárosi Operett
Színház uj rezsimjének eddigi müsordarabjai, a Második nászéjszaka is
a vidámság, a jókedv, a kacagtatás
szinpadi művészetének igazi remekműve,
tele derűvel, francia merészséggel, pá
rizsi ötletességgel, falrengető mókákkal,
boszorkányos bohózati helyzetekkel, jó
ízű figurákkal. Az előadás méltó lesz
egyrészt a világjáró darabhoz, másrészt
a Fővárosi Operett Színház eddigi brilliáns előadásainak jó híréhez. A pompás
Kabos Gyula
egy félszeg tudóst játszik, akiből hihe
tetlen kalandokon át lesz a párizsi és
rivierai éjszakák hőse. Igazi Kabos-szenep, tele a legerősebb, legmélyebb komi
kummal.
Sarkadi Aladár
egy komikus szoknyavadász szerepében
fogja csillogtatni azt a ragyogó humo
rát, amely őt a Fővárosi Operett Színház
kedvencévé tette.
Fejes Teri rendkívüli ötletessége egy
fiatal kokott, Mészáros Giza finom karikirozó képessége egy kalandor grófnő
szerepében fog brillírozni. Füzes Anna,
a Nemzeti Színház tagja, aki ebben a da
rabban vendégszerepei és Lázár Mária
az eleganciát, a legjobb színjátszás szalónmüvészetét képviselik. Kóváry Gyula
egy laboráns szerepében lesz pazarul gro
teszk. Berczy Géza, Horváthy Elvira,
Fodor Artúr, Abos Elza, Nagy Jenő és
Vigh Miklós nagyszerű vígjátéki együt
tese emeli az előadást, amelyet Bérczy
Ernő rendez.

Kedves öcsém, Borsszem Jankó, má
mögest Pestön lézöngök. A Mezőgazdasági Kamra mönesztött fölsöházi kö
vetnek.
—* E‘ is furcsa — mondok. — Otthun
mán az alsóházba süj jesztÖttek, mi juta a
kissebbik jányom is férhön adódott, —
itt mög la, ujiönt a fölsőházba kerülök.
Hát ijen a világ sorja .. .
Amint oszt a kékbeli ünenplőmbe az
ország háza felé járulgattam éppen,
eccör csak mögállit a röndér, hogy
aszongya:
Nem Vági-párti embör kend, bácsi?
—■ De biz‘ hogy a‘ vónék! — mondok.
— Csakugyan a Vág partyán születtem,
de még pöndölös koromba elvittek édös
szüléim az alföldre. De hunnan tuggya
észt kelmed?
— Látom az interoganciájárul
aszongya. — Másképp mér vónék rön
dér! .. . Tüntetni akar kend, ugy-e?
— Ászt mán nem! — mondok. — Viszszahuzódó embör vótam világéletömbe.
Mindég rühellőttem a nagy feszelgést. . .
— Akkó hát mi keresete erre?
ELőnyálaztam a bugyellárisbul a möghivó-irást, oszt mutatom a Mihaszna
Andrásnak. Hát fenemód
mögenyhült
tüle. Aszongya:
— E* mán más! Tessék csak egész nyű
göt tan, kegyelmes uram . ..
Oszt szalutálva utat engedött.
— No, ha itrt csak a cédulának van Söcsületi, —• gcndútam -— legjobb, ha ki
tűzöm.
Oda is fityögtettem mingyár a süvegöm
mellé, oszt ahogy tovább lódútam, hát
mán igön szüvesen mosojgott felém min
dönki. így oszt el is jutottam baj nélkü
az országos házig . . .
De hogy ott bévül mi történt, ászt mán
nem mondhatom el, merhogy titkos vót a
szavadzás.
Máj tan a gyű vő levelembe.
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A Borsszem Jankó üzenetei
A Borsszem Jankó jelen számát feb
ruár 15-én, kedden zártuk le. — Kézira
tok és rajzok kizárólag a főszerkesztőnek
(Budapest, VI., Mozsár-u. 9.) küldendők.
— Kéziratokat nem fezünk. meg.
Hmv. 1. Valami más tormában hoztuk
ki. 2. Alkalmas bizományos kéne abban
a városban. — Vejke. Vagy két ötlet be
vált. — Falusi tollforgató. J óízű , kedé
lyes, magyaros. Más névre kereszteltük
az atyafit, mert igy könnyebb ráhibázni
az eredetire, a modellre. Áz első, a „spanyor veszödelömrüT* szóló kevésbbé mu
latságos, a másik antul vidámabb. Kér
jük a folytatást. — K. T. Az apróságok
elmések. A karcolat nehézkesen indul,
aztán nekilendül,
de egy-két fordulat
után ismét ellanyhul. Próbálkozzék to
vább is. — Bécsi. Az a Molnár Jenő.
akitől a ,.Berliner Morgenpost‘‘-ban no
vellát és a bécsi ,,Die moderne Welt“ -ben
karcolatot olvasott, azonos a „Borsszem
Jankó* ‘ szerkesztőjével. —
„Notórius
ganef“ . Egy-két jó vicc kedvéért még a
rossz irást is megbocsátottuk. Egyik raj
zát aktualitása miatt közöljük. Foly
tassa! — L. A. Ez nem sikerült. — Sz. M.
Levél ment. Kivételesen visszaküldtük a
kéziratot. — Dob-ucca. Jó lesz ezentúl
beszéd közben a taglejtésekre vigyázni,
mert Szcitovszky nem ismer tréfát. —
Mussolini. El vagyunk ragadtatva min
den nyilatkozatától. De mondja csak,
kedves Duce, mikor diktátor? — Primo
de Rivera. Nekünk is van már diktáto
runk. Vagy nem ismeri Odryt? Csakhogy
ez nem ordit, hanem a Kamaraszínházban
játssza a „Diktátor**-!. Nehéz szerepe van,
mert Rómában, Madridban és Moszkvá
ban már alaposan lejátszották. — Több
levélről a jövő számban.

A BORSSZEM JANKÓ
előfizetési árai:
Egész évre — — — 20 pengő — fillér
Félévre
----------— — 10 pengő 50 fillér
Negyedévre — — —
5 pengő 50 fillér
Felelős szerkesztő és kiadó:
MOLNÁR JENŐ DR.
Művészeti főmuakatárs:
GÁSPÁR ANTAL
Laptulajdonos:
Borsszem Jankó L apkiadó Rt.
Igazgató: MOLNÁR EMIL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VI., Mozsár ucca 9. (Telefon: T. 33—24.)
Viktória nyomda, Magyar-u. 52.
A nyomdáért Goldstein József felelős.

„Aranyhattyu"
Ó riá s i s ik e r

Király S zín h áz
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A „Metropolis", az uj rendelet meg az UFA

Bél
a igazgató (a b e l ü g y m i n i s z t e r
De
tóságos uram, ez t a gépasszonyí szabad a közönségnek minden este
'P á szto r

Egyedül a; oroszlánketrecben
A szalonban hátradőlt a székén a gróf
és a köréje gyülekező vendégeket külön
féle
vadászkalandjaival
szórakoztatta.
Pièce de resistance gyanánt a következő
históriát mondta el:
—** Bátorságomnak mégis azzál adtam
a legékesebb tanujelét, mikor egészen
egyedül voltam az oroszlánketrecben.
A
társaság visszafojtott
lélegzettel
figyel t.
— Ez úgy történt, hogy bementem a
Barnum-cirkusz egyik oroszlánketrecébe
és ott rágyújtottam egy cigarettára. Az
oroszlánszeliditő, aki a rács előtt állt,
csodálkozott, talán
bosszankodott is.
Én egyik cigarettát a másik után szívtam
el és félóráig voltam a ketrecben.
— És az oroszlán? —• kérdezte fog

vacogva egy hölgy.
— Az oroszlán? — ismételte a gróf.
— Hiszen mondottam, hogy egészen egye
dül voltam az oroszlánketrecben.
EGY ASZFALTBETYÁR PANASZA
Kedves Borsszem Jankó! A kormány
két sérelmes intézkedését kell tudomá
sára adnom. Egyrészt szigorúan megtiltja
és bünteti, hogy az uccán tisztességtelen
vagy annak látszó nőt megszólítsunk,
másrészt holmi munkaszabadságról be
szél. Kérdezem: hol ott a tisztességes
munka szabadsága, ahol a tisztességte
len nők megszólitása tilos? Vagy azt
akarják, hogy én is munkanélküli legyek?

mél-

EZ jMÁR Dö f n é ! . . .
A parlamenti összeférhetetlenségi bi
zottság akkor lenne* igazán méltó a nevé
hez, hogyha csak két tagja lenne: Héjjas
Iván és Rothenstein Mór .. .
LILIKÉ MINDENRE GONDOL
— LJgy-e, mama. ha az ember utazik és
rabló támadja meg, akkor meg kell huzni
a vészféket.
*—■ Igen, kislányom.
— És mondd csak, ha egy csinos fia
talember támad meg, a k k o r ... akkor
van ott örömíék?
MODERN NYELVTAN
Tanító: Bandika, hogy mondod ezt jö
vő időben: házasodom?
Bandika: Válni fogok.
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H a a f é r f i a k n a k n e m s z a b a d __
(A belügyminiszter legújabb rendeleté
szerint tisztességes nőt az uccán megszólítani tilos.)

M anci

(a

b a r á í n ő j é f ) e z ) : Te,

A m e g to r lá s
Az egyetemi orvostanárok még mindig
vonakodnak katedrát adni egy törvénye
sen kinevezett kollégájuknak.
Ezt meg kell torolni,
halljuk min
denfelől.
És hogyan torolják meg?
Bezárják. De persze csak az egyetemet.

nézd csak, milyen

MÁR A TURULLAL IS BAJUK VAN?
Olvasom, hegy egy egyetemi hallgató
fogadásból felmászott a Turul-ra. Furcsa,
eddig is tudtam, hogy sok egyetemi hall
gatónak mostanában magasratörő ambí
ciói vannak, de úgy tudtam, eddig csak
Ádám professzorra másztak.

jó

bőr! .. Szólítsuk me

A VESZPRÉMI „KORONA "-BAN
— Ez a mi jelöltünk, a népjóléti ál
lamtitkár, nemcsak a mi képünket viseli
majd, hanem a lemondott követünkét, a j
Vass József miniszterét is.
—* Ugyan miért?
— Mert neki is olyan paposán borot
vált a képe.

