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Székely Ferenc

A Borsszem Jankó-nsk ritka ked
ves családi ünnepe van: Székely Fe
renc hetven esztendős lett.

Ez a mai nemzedék talán már nem 
is tudja, kicsoda Székely Ferenc a 
magyar humor, a magyar kedély, a 
magyar vidámság mesterei között. 
Hiszen a húsz-harmincévesek készen 
kapták azt a remekbe formált szelle
met, amely a Borsszem Jankó hatvan 
kötetéből kiáradva nemcsak az egész 
országot, hanem a messze külföldet 
is besugarazza a magyar lélek derű
jével, a játékos, dévajkodó magyar 
géniusz aranyával. És ebből a hatvan 
testes kötetből ötven évfolyam őrzi 
Székely Ferenc istenadta, istenáldotta 
humorának, örökifjú szellemének pa
zarul szétosztott kincseit.

Székely Ferenc annak a nagyszerű 
irodalmi gárdának volt a Benjáminja, 
amely 1867 után lépett föl és hódítot
ta meg a magyar értelmiséget. Az 
egyik fronton Rákosi Jenő, a másikon 
Ágai Adolf vezérkedett. Egyideig 
párhuzamosan haladtak útjaik, aztán 
az egyik jobbra ment, a másik balra, 
sőt az is megesett, hogy az egyik 
ment balra és a másik jobbra, a szó 
politikai értelmében. Az alig húszesz
tendős Székely Ferencet Ágai Adolf, 
a tehetségeknek ez az élesszemű meg- 
látója fedezte föl s ajándékozta meg 
humorának kiapadhatatlan forrásá
val a müveit közönséget. Ágai, épp
úgy, mint Rákosi, oktatta, nevelte is 
a publikumot, nemcsak szórakoztatta 
és így a közízlés csiszolója lett min
den egyes munkatársa a Borsszem 
Jankó-nak. Ezeken a hasábokon csen
dült fel először a minden kabarékat 
megelőző magyar sanzon (Dóczy La
jos, Kozma Andor) csintalanul csilin
gelő hangja, ami a líra dübörgő pá
tosza után valóságos reveiáció volt. 
És a Borsszem Jankó mosolygó lapjai
ról kelt szárnyra az adomázó, tréfa
csináló magyar és zsidó típus. Amazt 
maga Ágai Adolf faragta ki, a világ
hírű zsidó humort pedig Székely Fe
renc szólaltatta meg eddig utói nem 
ért klasszicitással.

Ö teremtette meg e lapnak ma is 
eleven alakját, Seiffensteiner Sala
mont. Ő írta egyedül vagy negyven 
éven át. ö  volt rajzolómüvészeink leg
kitűnőbb téma-adója, valóságos téma

forrás. Sokszor egymaga írta meg a 
lapot, mikor Ágai szabadságon volt. 
Az adomák alkalmazásában, az ak
tualitásokkal való összehangolásában 
páratlan művész. Székely Ferencnek 
hálás is volt az egész ország, az osz
tatlan magyarság, élén a hatalmas 
Tiszákkal. Noha nevével sohasem sze
repelt, még csak álnevet sem hasz
nált, mindenki tudta, hogy ő írja 
Seiffensteiner nagyszerű anekdotáit. 
Rajta is ragadt baráti körben a Sa
lamon név. Hozzátehetjük: Bölcs Sa
lamon. Mert Ítélőképességre kevés rá
termettebb férfit Ismerünk, mint a 
mi nagy jubilánsunk, atyai jóbará
tunk, súlyos napokban mentorunk, 
a Borsszem Jankó mai gárdájának és 
a — fájdalom — már elköltözőitek
nek, a régi Kagál lelkes híveinek 
büszkesége: Székely Ferenc.

Ezen a szép ünnepén jelképes ker
tünk minden virágát, ajkunk minden 
szóvirágát, lelkünk minden derűjét, 
szemünk minden mosolyát eléje rak
juk. Tudjuk, ez lesz a legszívesebben 
látott ajándéka Székely Ferencnek,
aki __ ime —  elindul az ifjú great
old man-ek sugaras útjára.

Molnár Jenő

M i é r t  ?
Előttem nincsen már csoda.
Tudom, hogy mi a pagoda.
Megértem, mit akar Zichy,
Hogy sok nagyúrik mért oly kicsi. 
Hogy Podmaniczky mért haragszik 
S mért lát minden „szoci” -ban Maxit, 
Hogy aki kormányt támogat.
Mért vár a kormánytól sokat; 
Megértem, mért van adó számos. 
Csak az az egy marad talány:
Miért miniszter Bud, a János?

Azt is tudom: két év helyett 
Mért öt ven év az „átmenet” . 
Megértem, mért bölcs Hadik János, 
Megértem, hogy* az általános 
És titkos választói jognak 
Nyakába nyiltan hurkot dobnak; 
Hogy néhány pesti primadonna 
Hogyan tesz szert nábob- vagyonra ; 
Hogy mért oly drága a villámon. 
Csak az az egy marad talány:
Mért nagy finánc a Bud, a János?

Tudom, mért töri le Fedák 
A kolléganők derekát.
Mért tekintély Pesten a Glückstha!
S mért nincs a népkonyhán ezüst tál. 
Megértem, hogy lett csupa kínból 
Hózentráger a krínoiinból.
Hogy némely kurzusi uszítok 
Mért lettek ..munkásbiztositók” ; 
Csak egy kérdés marad talányos: 
Miért gondolja Bethlen azt.
Hogy egy zseni a Bud. a János?

A fogadás
Egy óceánjáró hajón rendkívül 

unatkoztak az utalok. Két kereskedő 
elhatározta, hogy valami játékkal 
úti el az időt. Aki a legnagyobb ha
zugságot mondja, öt dollárt nyer. Az 
egyik így kezdte:

—  Élt egyszer Tarnopolban egy 
dzsentlemen.. •

A  másik átnyújtotta az öt dollárt 
és szólt:

—  Maga máris nyert.

OS! ■■ | ii —.....

Szeged üdvözlete 
a Borsszem Jankónak

Farsangi tanácsadó
arra vonatkozólag, milyen nótával 
nyissák meg a különböző bálokat 

A politikusok bálját:
Csak pénzért, csak pénzért, nunáf 

majd in g y é r t . . .
A rádió-stúdió bálját:

Hallod-e te körösi lány? . . .
Az autósok bálját:

Szagos lesz az ncca, merre, merre, 
merre járok . . .

Az álhírlapírók bálját:
Link vagyok és az is maradok . . .

A futuristák bálját:
Száraz tónak nedves partján dög

lött béka kuruttyol. • •
A zsebmetszők bálját:

Lesz maga juszt is az enyém . . .
A lecsúszott bankárok bálját:

Volt énnékem szép szeretőm, de már 
nincsen • • •

—  k

Két utazó-vicc
I Egy utazó kihajolt a vonatból és 

■  a szél lekapta fejéről az új szal
makalapot. Amikor hazaérkezett, a 
költségjegyzékbe beírta:

1 szalmakalap 12 pengő.
A főnök megkérdezte, hogy miért írta 
be ezt a tételt és amikor megtudta az 
okot, kihúzta a 12 pengőt és nem f i
zette ki. Az utazó egy hét múlva is
mét beírta a költségjegyzékbe:

1 szalmakalap 12 pengő.
A főnök ismét kihúzta. így ment ez 
hatszor egymásután. Hetedszerre már 
nem volt benne a költségjegyzékben a 
.szalmakalap, mire a főnök gúnyosan 
megkérdezte :

—  Na, Grünzweig úr, miért nincs 
benne a költségjegyzékben a szalma
kalap?

— Mo-t is benne van, csak a főnök 
úr nem látja —  adta meg Grünzweig 
a magyarázatot.
O  Ez a vicc is a költségjegyzékről 
™  szól, mégpedig egy olyanról, 
amelyben az utolsó tétel így szólt : 

Nem vagyok fá bó l. . .  30 pengő.
A főnök először dühös lett, de amikor 
az utazó megmagyarázta a dolgot, 
nevetett és kifizette a harminc pen
gőt. Az utazó vérszemet kapott és a 
legközelebbi esetben újra fel.<«ámi- 
totla a „Nem vagyok fából”  tételt A 
főnök ismét nevetett és fizetett. I>e 
harmadszor már megunta a dolgot és 
pénz helyett ezt írta a 30 pengős té
tel mellé: „Nem vagyok vasból.”
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Elhegedülik a muzsikus nótáját
' \  C sajtó a nemzet muzsikusa*

vass József beszédéből)

PEST H  Y : Most pedig állj féllábra cigány, úgy húzd. 
különben —  ülni fogsz!

Mért panaszkodik Eckhardt az ÉME-re ?
Erre a kérdésünkre Seiffensteiner Salamon bátyánk a következő anek

dotával felelt:
—  Egyszer a szép Frádl asszony, aki a felesége volt a Mócl Bandwurm- 

nak, panaszra ment a rabbihoz: „Rebelében, én elválok a Mócltul!”  —* 
mondta. — „Micsoda beesés ez tóled? — kérdezte a szent férfiú. — Mi bajod 
van vele?”  —  „Ezt már nem lehet tovább kibírni. A  férjem egy durva 
fráter, egy rabiátus lump. Nem keres semmit és tőlem követeli, hogy min
dent előteremtsek.” —  „És legalább hú tehozzád?" — „Még azt se! A leg
kisebb gyerekünk se ótöle van!” —  Osz-posz: az Eckhardt Tibor uraság 
panaszkodik az ÉME-re, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kellene, azonfelül 
pedig a legkisebb gyerekük: a fasiszta-inges Sasocska se ótöle, hanem alkal
masint a pliszkai Budaváritul való.

Riport-pályázat
— Halló, központ-.-..
Természetesen a központ nem felel.

Egyszerre csak valami kattogás üti 
meg a fülemet. Rá mingyárt heves 
szóváltás. Nyilvánvaló: valakivel ösz- 
szekapcsoltak.

—  Ma nem lehet.
—  De nekem sürgős.
—  Sajnálom.
—  Az isten szerelmére, ne ejtsen 

kétségbe. Értse meg, még ma délután 
végezni kell v e le ...

—  Nem tehetem.
—  Ki van számítva az időm. Hol

nap megérkezik a nagybátyám és mi 
lesz, ha még élve találja?

(Végigfu t hátamon a hideg. Hiszen 
itt valami gyilkosság készül. Na , leg
alább részt vehetek Az Est riport - 
pályázatán. Gyerünk! Remegve szőri- 
tóm fülemhez a kagylót.)

—  Tehát pontosan félháromkor, ma 
délután.

— Hát jól van. Üsse k ő . . .
—  De feltűnés nélkül.
—  Csak bízza rám.
— Isten ments, hogy' valaki meg

tudja.
Persz, persze . ..

(A  torkom ég, a hátam borsódzik a 
rémülettÓL Már közel vagyok, hogy 
elorditom magam.)

—  És nem fog kínlódni?
—  Ugyan kérem.
—  Rettenetes volna, ha a szomszé

dok meghallanák a lármát.
—  Arról kezeskedem. Ha én egy

szer beledöföm a kést.. : Egy pilla
nat és hulla lesz . . .

(HomlokomróJ csurog a verejték. 
Tiszta dolog: ma délután félháromkor 
meggyilkolnak valakit. Gyorsan a 
rendőrségre ! Hogy micsoda széditö ri- 
jeortot fogok én (m i Az Estnek erről 
a telefonon megbeszélt gyilkosságról. 
H u jju jjf  Lélegzetvisszafojtva hall
gattam a cinkosok búcsúz kodását.)

—  A viszontlátásra!
—  Igaz is, hogy el ne felejtsem, 

négy órakor jönnek haza a gyerekek 
az iskolából és szeretném, ha addigra 
felfújná nekik a hólyagot.

—  Legyen nyugodt. Vacsorára már 
a hurkákból is esznek . . .

(Megszégyenülten tettem le a kagy- 
w .  A riportból igy leit humoreszk.)

DYMI

VÍGSZÍNHÁZ
B POSTÁS- 

KISASSZONY
és

II templom egere
F l i r r ó  s i k e r !  1 3 *

Kassai iskolában
Dolgozatírás közben az egyik diák 

fölemeli a mutatóujját.
—  Tanár úr, kérem, a Kovács 

Pista veszélyezteti a csehszlovák ál
lam biztonságát.

—  Mi az? Mit merészelt csinálni?
—  Észrevettem, hogy dolgozatírás 

közben folyton puskázik.

Samuka felvilágosítást kér az 
apjától:

—  Mondd. papa. mi a különbség 
az izraelita és a zsidó közt?

Rövid gondolkodás után meg
szólal az öreg:

— Ha egy antiszemita pénzt kér 
tőlem kölcsön. akkor izraelita va
gyok; ha aztán én hat hónap múl
ta visszakérem, akkor zsidó va
gyok.

Óvintézkedés
A  férj kiadja ax utasítást a sia- 

kar-nőnek :
__ Mari, holnap érkezik a i anyó

som. Ezen a listán szerepelnek az ó 
kedvenc ételei, de ha csak egyet is el
készít belőlük, repülni fog innét.

Romániában megismétlődött 
a pehhes pesti háziúr esete

Budapest határán, valamelyik vasúti 
váróteremben egy gazdag keres
kedő, aki egyszersmind háziúr, el
rabolta két ott alvó koldus rongyait. 
A  kereskedőt a rablás után néhány 
perc múlva elfogták, majd két hónapi 
vizsgálati fogság után bíróság elé ál
lították, ahol előadta, hogy bármeny
nyire töri is a fejét, képtelen magya
rázatát adni, miért vette el a kol
dusok rongyait. A kereskedő megtör
ve és összeroskadva azzal végezte sza- 
vait, hogy számára örök pszichológiai 
rejtély marad ez a gyászos eset.

A  szóbanforgó háziúr alig két hete 
állott a bíróság előtt és tegnap már 
Bukarestben történt egy ilyen lélek
tani csoda. Egy román diákvezér, aki 
egy nagy vacsorán vett reszt, haza
érve, bármennyire törte is a fejét, 
képtelen volt magyarázatát adni, 
hogy azon a vacsorán miért nem du
gott zsebre egyetlen ezüst evőeszközt 
sem. A  román diák vezér az agyara 
roskadt és azt susogta, hogy ** 
eset örök pszichológiai rejtély marad 
előtte.
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Az „Ujság“ ezüstlakodalma

Az Újság most ünnepelte huszon
ötéves jubileumát. Ez az ünnep arra 
volt jó, hogy egy kétkilós laphoz jus
son a közönség, de még inkább arra, 
hogy emberek, akik az ifjúság pózá
ban ragyognak, leleplezzék magukat, 
mert ugyan milyen fiatal lehet az, aki 
huszonöt esztendőn keresztül ül 
ugyanannál az asztalnál. Ezt szósze- 
rint kell érteni, mert ezek az Újság-ot 
csináló urak huszonöt esztendő óta 
minden este öt órakor ott vannak a 
szerkesztőségben és kezdik a munkát, 
hogy abba se hagyják kivilágos kivir- 
radtig. De vannak, akik már öt előtt 
elkezdik. Dr. Ágai Béla, a főszerkesz
tő, például minden reggel látható az 
Andrássy úton, amint rohanó léptek
kel siet a szerkesztőségbe. Ha kilenc
re érkezik be, drukkol, hogy elkésett, 
de nem sokáig, mert rögtön munká
hoz lát. Először is felbontja a postát. 
Az Újság a postások szerint naponta 
több levelet kap, mint a szomszédsá
gában levő Angol-Magyar Bank, pe
dig ez >em utolsó a bankok sorában. 
Ami különben nem csodálatos, hiszen 
sokkal kisebb rizikó bankkal leve
lezni, mint egy szerkesztőséggel. A 
banknak rendszerint pénzt kell kül
deni, de egy szerkesztőség megelég
szik más olvasnivalóval is. Amikor el
készült a postával, a munkatársakat 
fogadja a főszerkesztő. Tudni kell, 
hogy amelyik munkatárs délelőtt is 
bemegy a redakcióba, az előleget 
akar. Ergo: nagyon szorgalmasan lá
togatják a főszerkesztőt és így ért
hető, miért oly nehéz idegennek bejut
ni Ágai Bélához. Azt hiszik, hogy em- 
bergyűlöló, pedig dehogy. Csak a 
munkatársai vették el a kedvét a lá
togatók fogadásától és ha kopogtat
nak az ajtaján, már önkéntelenül az 
utalvány-blanketták felé nyúl. Ezt 
csinálja huszonöt év óta. Ki hinné 
róla, hogy ilyen idős!

1 Ágai Béla a lapvállalat minden 
ügyét Kóbor Tamással beszéli meg, 
akihez viszont délután nem lehet be
jutni, mert akkor vannak nála. A tár
sadalom minden rendű és rangú tagja 
úgy véli, semmihez sem szabad hozzá
fognia. mielőtt Kóbor Tamásaal meg

nem beszélte. Híres politikusok, ki
tűnő írók, nagynevű bankárok, az 
életnek nekiinduló fiatalok valósággal 
tódulnak Kóbor Tamáshoz, akinek a 
szíve meg az ajtaja mindig nyitva 
van. Öt óra után érkezik és fogad, 
fogad rendületlenül. Úgy félnyolckor 
aztán kidugja a fejét és elkiáltja ma
gát: János! János, mint huszonöt év 
óta minden este, előbújik a kávéfózés 
mellől. (A  szerkesztőségi szolga 
ugyanis szintén különleges teremtmé
nye az istennek. Jánost, Fekete Já
nost például azért teremtette, hogy 
töméntelen mennyiségű feketekávét 
főzzön.) János tehát megjelenik és át
veszi Kóbor Tamás kéziratait. Mert a 
sok vendégfogadás közben ráért meg
írni a vezércikkét, a három „RovásM-t, 
a „Vasárnapi gondolatokját, esetleg 
egy-egy novellát, sót a regényeit is 
úgy írja szerkesztőségi munka közben, 
mialatt megbeszéli a politikai rovat 
embereivel, a diplomata-modorú, min
denben stílusos, kitűnő dr. Bogyó Já
nossal, a mondanivalóban gazdag, tem
peramentumos Borbély Andorral a 
napi eseményeket, megadva instruk
cióit az állásfoglalásokhoz.

Ilyenkor, úgy hat óra tájban, már 
forr, zakatol, zsong a redakció. Negy
venhat ember van együtt, mind ötle
tekkel, tervekkel, ideákkal. Egymást 
rohamozzák, hogy bejussanak Ágai
hoz és megbeszéljék vele a témái
kat. Ekkor van ó is elemében, ott cik
kázik a szobákban (tizenhat van egy
más mellett) és megelégedetten szem
léli a lüktető munkát. A munkatár
sak? . . .  Legfiatalabb köztük Szomory 
Emil, a színházrovat szerkesztője. 
Legidősebb Vázsonyi Endre. A szín
házi rovatot a kritikusok zord hada 
teszi teljessé. Ezek Önálló egyéniségek. 
Pünkösti Andor, a drámák bírá
lója, mélyen gondolkodó, éleseiméjű 
író, aki annyira komolyan veszi hiva
tását, hogy alig érintkezik emberek
kel, nehogy befolyásolhassák. Olvas, 
tanul, ír, dolgozik. Hol regénye jele
nik meg, hol darabfordítása és vasár
naponként mindig megkapóan érde
kes, aktuális megjegyzései. A zenei 
eseményeknek dr. Gajáry István a

krónikása és bírálója. Maga is ko
moly zenész, termékeny és fáradha
tatlan. Sok munkája közt, szinte pihe
nésül, rejtvényeket gyárt. Vele egy 
sínen dolgozik a világ legelfoglaltabb 
embere, dr. Síró György, aki zenekri
tikán kívül éppen csak a lósport- és 
a utó-rovatot vezeti meg a maga mo
torbiciklijét, amelyen egyszer már 
Erdélyt is bejárta.

A legnyugodtabb ember Kálnoki 
Izidor, akit Vulpes névén még job
ban ismer az ország, ő  a szerkesztő
ség bölcse. Humort csinál, ö  ötli azo
kat a mindig találó kérdéseket, ame
lyek a hírrovat élén a Sphinx bögyét 
nyomják, ő  írja az apai intelmeket 
(agglegény lévén, ő ért a legjobban 
hozzá), azonkívül színes cikkeket, el
mélkedő cikkeket, tárcákat, karcola
tokat. Délután Öttől nyolcig rajzolja 
gyöngybetüit. A szobákat összekötő 
folyosókon látható Szöllösi Zsigmond. 
írni nem látták még a szerkesztőség
ben. Elbújik, hogy nyugodtan dolgoz
hasson, többnyire készen hozza el írá
sait, hogy annál több ideje legyen a 
kollégáival való tréfálkozásra. Ra
gyogó kedély, csupa ötlet, mindig vi
dám, ő tudja a legjobb vicceket.

Az öregek közül Aranyi Lipót a 
legfáradhatatlanabb. Délelőtt a tör
vényszék szobáit rójja, délután ír, az
tán olvasnivalót hajszol. Mindent el
olvas, mindenről közvetlenül tud, ami 
hetven esztendő óta történt és mégis 
friss, szellemes, ami rovatából, A Hét- 
bői derül ki. Aranyos humorát az 
sem keseríti meg, hogy a legnépesebb 
szobában ül, ott, ahol a közgazdasági 
rovat atyamesterének, Katona Bélá
nak munkatársai: dr. Barabás Béla, 
Varannai Aurél, Chorin Géza, I//I- 
tnann Lulu és még egynéhányan tart
ják >zámon a pénzvilág zord esemé
nyeit. Itt rendezkedett be a fővárosi 
rovat vezetője, György Endre is. 
Mintaszerű a berendezettsége, minde
ne van, bárkinek bármire legyen szük
sége, csak forduljon hozzá. Az írása 
is olyan, mint a jelleme: ragyogó és 
hozzáférhetetlen.

Már eddig is sok mindent elárul
tam, amit talán nem is kellett volna.



2. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 5. oldal

mert műhelytitok. Mondjam még el, 
hogy Bállá Mihály az élő lexikonja az 
Újság-nak, aki számon tart élőket és 
holtakat s pillanatok alatt varázsolja 
elő az életrajzokat, méltatásokat, fele
désbe ment események pontos leírását. 
Áruljam el, hogyBakonyi Miksa a lég
jobb újságírók egyike, aki ír vezér
cikket, közgazdasági tanulmányt, lírai 
költeményt, filozófiai cikket, ragyogó 
novellát, aki az Újság huszonötéves 
élete alatt mindent csinált és mindent 
kitünően. Elárulom azt is, hogy Dick 
Bódog a szerkesztőség mindentudója. 
Éveken át szerkesztette a „Mindent 
Tudok” évkönyvet, az Újság rendes 
évi ajándékát, azonkívül matematikai, 
nyelvészeti, irodalomtörténeti és ter
mészettudományi zseni. Hónapokon át 
dolgozott, verejtékezett a hatalmas 
jubiláris szám előkészítésén s nagy 
érdeme, hogy a meglepetésszerű szám 
kitünően sikerült.

Le kellene lepleznem azokat is, akik
nek hivatása a leleplezés: a riportere
ket. Kovács Noldi a vezérük, a rend
őrségnek nálánál nincsen jobb isme
rője és lelkesebb barátja. Ezért is dí
szít minden detektívszobát az ó kari
katúrája. Vele dolgozik Szirmay Ist
ván, aki a rendőri dolgoknál jobban 
csak a vendéglői dolgokat meg a csi
bészvilágot ismeri. Több nyelven be
szél, de legjobban jassz-nyelven. Les-

Igán Sándor különleges egyéniség. 
Nagy társadalmi életet él és mindig 
nagyszerű történeteket tud a társas
életből. Riportjai elevenek, elmések, 
mindegyikük sláger. Akárcsak bűbá
jos felesége, a kis Gaál Franci, ő is 
a slágereket kultiválja. Vele, a nagy
szerű vivőrrel ül egy szobában Strém 
István, a csöndesség, a megnyugvás, 
a munka és szorgalom mintaképe. 
Külpolitikát csinál hivatalból és szín
tiszta irodalmat a szive szerint. Iro
dalmárból van jócskán még. Vándor 
Kálmán a legtermékenyebb színpadi 
író is. Munkatársának tisztelheti az 
„Ú jság” Elek Arthurt, az ideális lel
kületű, ragyogó tollú, hasonlíthatatlan 
tudású írót és esztétikust. Simán Er
zsi a nőírókat képviseli Benedict Hús
sal együtt, Dabis Rózsi pedig a képző
művészetet.

Egészen speciális munkát lát el a 
legkomolyabb újságíró, Habár Mihály. 
Az ó feladata, hogy válaszoljon min
den kérdésre. Ennél nehezebb dolog 
alig van. Tudnia kell minden prima
donna életkorát és meg kell magya
ráznia a relativitás elméletét. Ható
szereket kell adnia viszketegség ellen 
és ismernie kell a gyümölcsbefőzés tit
kait. Szegény, meg is tanulta mind. 
A sport szaktudósai, a nagyszerű 
Herendi Arthurral élükön, Pánczél 
Lajos, ez a nagykészültségű fiatal új

ságíró, Bruck Tibor és még néhányan.
Éjszaka nem mindannyian dolgoz

nak. De mindennap végig csinálja a 
szerkesztőségi munkát dr. Berecz La
jos, a segédszerkesztő. A precizitás 
embere. Fiatal, de komolyabb a leg
öregebbnél és mégis benne van min
den mókában. Kedvence Kellér Andor, 
aki riporternek is kiváló, de még in
kább a színes írásaival, finom szatí
rával építi ki egyre magasabbra len
dülő pályáját. Nem lett volna szabad 
az utolsók sorában megemlékezni a 
nagyon kedves dr. Vásárhelyi Gyulá
ról, aki az intervju-csinálás mestere. 
Tőle még nem szabadult élő ember, 
hogy ne adott volna nyilatkozatot, ha 
eredetileg nem is akart. Damnavits 
A. János a gyermekolvasók öröme; ő 
tartja számon őket, jutalmazza és bün
teti szorgalom és hanyagság szerint. 
Ezenkívül menedzsere a szerkesztő
ségi uraknak. Bródy Dániel viszont 
a titkár. Az ő kötelessége, hogy a lá
togatókat, főleg a hitelezőket távol 
tartsa.

Van még egy riportere az Újság
nak, akiről legnagyobb sajnálatomra 
(ha meg is haragusznak érte) semmi 
jót sem tudok mondani. Ez az ember 
csupa méreg és felháborodni akarás. 
Nem is érdemli meg, hogy bővebben 
foglalkozzam vele. Ez én vagyok:

Nádor Jenő

Férfi-divat
Finom csikós puplin-inget 
Hord az úri gavallér,
Magas minden bolyhos kalap, 
De alacsony a gallér. 
Méltóságo8 címet nem kap, 
Szép hazánkban, aki vad, 
Magas adót kell fizetni, 
Alacsony, az nem divat.

Tömött vállú zakkában já r 
Az igazi dzsentlemén 
És a dii'at-szabály szerint 
Keztyű sincsen a kezén.
Innét van, hogy a rendőrség, 
Akit egyszer be hivat,
K  ezt y fis kézzel az ipsével 
Sem bánik, —  ez nem divat.

Mindenféle artne* ruhát 
Hozott az újesztendö.
Fekete csak a szmoking és 
A kis csokros nyakkendő. 
Politikus társaságban 
Vitáznak most emiatt,
Mert hát a /politikában 
Kétszínűség a divat.

Kedves Borsszem Jankó!
A latin és magyar nyelv tanára na

gyon unatkozott egy házi mulatságon. 
Jóval éjfél előtt sarkon fordult és an
golosan távozott. Hazamenet úgy 
rémlctt neki, mintha valamiről meg
feledkezett volna. Csak akkor jutott 
eszébe, amikor már otthon volt és a 
kislánya azt kérdezte:

—  Papa, nem hoztad haza a 
mamát f

+ 3°|0

A C S A L Á D F Ő :  M icsoda?!... Újabban már a Mari 
H  u s z á r-ját is nekem kell fizetni

Kedves Borsszem Jankó: Egy vidéki bonviván vendégszerepelni jot‘ 
Pestre. Elutazása előtt megkérdezte a kollégája: „Te. nem félsz, hogy köz
ben megcsal a Tusi?”  — „Kérlek —  felelte hidegen a bonviván —, ha eg> 
férjet megcsalnak, kettőt tehet: vagy főbelövi megát, vagy bemegy a^ven
déglőbe és rántott csirkét rendel." Ezzel elutazott. Másnap a következő táv- 
iratot kapta a kollégájától: „Megrendelheted a rántott csirkét."
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F IN O M  K I S

C S A L Á D I  K Ö R
A  S O R H Á Z  U C C Á B A N

Este van. este van; Eckhardt nyugalomba ! 
Feketén bólintgat az ébredők gondja.
Zúg a zsidó sajtó, nekimegy a fajnak.
Örvend az ÉMÉ-ben dúló szörnyű bajnak. 
Mintha Iába kelne valamennyi tagnak,
A Sörház uccából mind-mind elszaladnak. 
Mosoly terpeszkedik a Kohnok bús arcán, 
Nagyokat nevetnek az ÉME kudarcán.

Nyitva áll az ajtó; üres már az ÉME,
— Szomorú e dalnak eme rideg ténye — 
Otthagyta az Eckhardt, otthagyta a Gömbös, 
Sőt a derék Léhner Pista is közömbös.
Döngő lépteivel továbbállt a Zsabka,
Régi cimboráit szépen maccsba hagyta . . .  
Rákóczi is elment, ejnye, az áldóját.
Neki is elfujták már az — indulóját.

„De vájjon ki zörget? Nézz ki, ham, Pista. 
Csak tán nem az Eckhardt tért ily gyorsan

[vissza?
Engedd be ízibe, engedd be már, kincsem, 
Hisz a parlamentben helye már úgy sincsen.** 
Vissza jő a Pista, szól: „Egy zsidó áll kint.*’ 
Rohan ki gazduram, nyakonkapja Ármint,
Már mint a Kohn Ármint, —  ketten is le-

[csapnak
8 becipelik tüstént a szegény Kohnt — tagnak.

Este \an, este van, a tűz sem világít,
Kohn, az új ébredő, húnyja szempilláit,
A többi is álmos, egy már éppen alszik, 
Erger-Berger-nóta szordinósan hallszik. 
Gyéren szól az új tag s rá nagyokat gondol 
Közben az ÉMÉ-nek semmi jót se gönnol. 
Majd a földre hintik a zizegő szalmát 
S átveszi Buday csendes birodalmát.

(H E6Z)

OLVASSA

M A G Y A R  
HÍRLAP ót

M i n d i g  f r i s s ,  é r dek es ,  n í v ó s !

Ár a  1 0  fillér

Forrongás a háztartási alkalmazottak közt
A pesti cselédek körében a munkásbiztosítói kinevezések kínos forron

gást idéztek elő. A Háztartási Alkalmazottak Országos Szövetsége a napok
ban gyűlést tartott, amelyen erősen kikeltek az ellen, hogy a Munkásbiztosító 
révén mindössze csak egy Huszárt kapnak. Értesülésünk szerint illetékes 
helyen már intézkedés történt, hogy a Huszár mellé még néhány bakát is 
kinevezzenek.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Udj éljél te, 

mint ahodj én tu
dom, mik o gráf 
Bethlen oreság 
tervei!

__ Fizessél te
háromszoros mon- 
káshiztosító díjat 
o csinos szoba- 
láng god otán és 
miatta teneked 
k iilljön mo godat 
kezeltetni o spe
ciálist aknád!

—  Erek je janánt tiszteljék o te 
son íjaidat!

— Beszéljenek mindég o dráma vál
ság Árul, de őzért neked ledjen meg o 
mindennapi saládi drámád!

—  O te jeligéd ledjen: „o koldulás 
nem szédjev!”

— Ed jelien bevételed ledjen neked 
oz orvosság!

— Szelíden beszélje te hozzád oz 
angósod, de foltenosan!

Amitől a múlt héten egész 
Pest gurult a nevetéstől

Munkácsról Budapestre akart 
utazni a szegény Joszli zsidó, de 
sajnálta a drága útiköltséget. A 
komája, az öreg Éliás, éppen üveg
portékát küldött a vasúton. Az 
egyik ládába üveg helyett bepak- 
kolta Jószlit, de nagyon a lelkére 
kötötte: el ne felejtse, hogy ő 
most üvegből van.

Joszli zavartalanul utazott az 
„üveg! Vigyázat! Törékeny” jel
zésű ládában, vígan fogyasztva a 
magával vitt elemózsiát. A ma
gyar határig rendben ment min
den. Itt beléptek a vámőrök a va
gonba és a sok láda közül éppen 
azt kezdték kibontani, amelyik
ben Joszli kucorgott. A zónázó 
munkácsi hitsorsosnak most 
eszébe jutott az öreg Éliás utasí
tása és vékony üveghangon meg
szólalt belülről:

—  Plim, plim!

A legnagyobb kor
Az öregségről beszélgetnek.
—  A nagyanyám 96 évig élt, — di

csekszik az egyik.
—  Az enyém 103 éves korában halt 

meg, — szól a másik.
— Ez mind semmi, — feleli a har

madik, —  az enyém túléli az összes 
hitelezőimet!

Csak tapintatosan !
A kis színésznő nagy lámpalázzal 

küzd. Egyik kollégája bátorítja:
—  Nem kell félned, drága. Ha kint 

\agy a színpadon, elszavalod a mon
dókádat, azután lábujj hegyen távozol.

—  Miért lábujj hegyen?
—  Hogy a közönség föl ne ébred

jen!
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Fanny és a cselédbíztosítás
Sós úr este nyolckor hazamegy a 

kávéházból, ahol tudtára adták a dél
utáni lapok, hogy a Munkásbiztosító 
a cselédek biztosítási díját háromszáz 
százalékkal fölemelte. Sós úr, amint 
hazaér, nyomban közli ezt a feleségé
vel.

—  Képzeld, Fannykám, háromszoro
sára emelték fel a cselédek biztosí
tási járulékát. Ezentúl a napi fizeté
sük egy százaléka helyett az egy nap
ra eső fizetésük háromszázalékát kell 
fizetni.

—  Én pedig nem fogom, sőt egyet
len egy fillért se fogok fizetni.

—  El akarod talán küldeni a 
Marit?

__ Azt nem.
— Hát?
Sósné diadalmas hangon:
—  Családtagnak fogom tekinteni és 

te is családtagnak fogod tekinteni 
ezentúl, érted?! A Mari nálunk csa
ládtag lesz és a családtag után nem 
kell biztosítási díjat fizetni. Na, mit 
szólsz hozzám!

—  Drága Fannykám, erkölcsileg 
tekintheted családtagnak a Marit, de 
családfailag nem, mert ez hatóság 
félrevezetése, melyet szigorúan bün
tetnek a fennálló törvények.

Sósné megijed a rideg szavaktól és 
egy más megoldással rukkol ki:

—  A napi fizetésének háromszáza
lékát kell fizetni?

—  Igen.
— Na, akkor megvan. A Marinak 

ezentúl nem lesz nálunk fizetése.
—  Hogy-hogy?
— Honoráriumot fog kapni, tiszte

letdíjat. Vagy ez lesz a legjobb: zseb
pénzt.

— Nem egyezem bele! Hatóság fél
revezetése !

— Te könnyen beszélsz. Te csak 
megkeresed minden hónapban a pénzt 
és ideadod nekem, de hogy én milyen 
verejtékesen osztom be, hogy bundára 
is jusson és főzelékre is maradjon, 
azzal nem törődsz.

—  De drága Fannykám...
—  Rendben van, ne félj, meg fo

gom fizetni a háromszázalékot. De a 
Marit elküldöm!

__ Elküldöd?... M iért? ...
Sósnénak lángolnak a szemei:
—  A Mari egy makkegészséges 

lány, akinek soha sincs semmi baja. 
Én pedig meg akarom bosszulni ma
gam a Munkásbiztosítón az emelés 
miatt.

—  Hogyan?
—  Egy olyan lányt fogok felvenni, 

akinek vakbélgyulladása van, vagy 
legalább is epeköve. Egy lányt, 
akit hónaponkint legkevesebb két hé
ten át kell kezelni a kórházban.

— De, Fannykám, hisz akkor te 
lolyton cseléd nélkül fogsz állni.

—  Nem törődöm vele. Azt a két 
pengőt, amit eddig a Mari után kel
lett fizetni, még kidobtam az ablakon, 
men gondoltam, két pengő nem olyan
sok i>énz. De már hat pengőt__nem,
fiam, hat pengőt nem adok én in
gyen senkinek! A pénzemért nekem 
operálják ki a vakbelét, meg az epe
köveit! Nem igaz?

Több hús kell
a húsosfazékba?

Ezekben a rossz időkben még 
az egységespárti farkasok is éhe
sek.

Földesúri jótékonyság Ahogy Amerika látja
IsfHÍn: Méltóságos úr, már megtöl

töttük a jégv ermet. Még maradt vagy 
harminc szekér jég. Mit csináljunk 
vele?

Földesúr: Tudja mit? Ossza szét a 
szegények közt.

—  Mondd csak, Móricka, ha 
odahaza a mamád egy harmad - 
és egy ötöd-rész káposztásrétest 
ad neked, melyiket fogadod el?

— Az egyötöd részt.
— Ejnye, hát nem tudod, hogy 

egyharmad több, mint egyötöd?
— Dehogy is nem! Csakhogy én 

utálom a káposztásrétest.

Szívből jött
— Hallom, hogy eljegyezted magad. 

Fogadd legjobb kívánatairaat.
—  Már felbontottam az eljegyzést.
— Úgy? Akkor gratulálok".

A jenki (a pesti Vörösmarty-szob- 
rvt bámulva) :  És mit csinál ez a cso
port a költő lábánáj?___________

Az ideijenvezetö: Azt énekli: Ha
zádnak rendült dt huL *  ̂ -

A jenki: Hm,-hm". A ha nem lenné
nek márványból, ezek is kivándorol
nának. ^

Kedves Borsszem Jankó !
Sarkadi Aladár, a népszerű ko

mikus, egy öreg rikkanccsal beszél
get, aki elmondja, hogy a lánya taka
rítónő. Sarkadi szórakozottan érdek- 
iodije:

r— Na ős legalább tehetséges?

Megszenvedett érte
— Mi az, maga bigámiát követett 

cd é£ enyhítő körülmény figyelembe
vételét kcriTJtit tud f qlfrqy i -a ffrent-
s égére*7 * — - a  * s - ix  _

—  A két anyósomat, —  felelj bűn-
dáiróaTr a^vádtotr: "
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Borsszem Jankó a színházban 

A  F I H H A \ < «  J l O C í á T T
GÓTH Sándortól azt kérdezi Sze

rélni Zoltán:
__ Te, Sándor, mi bajod van, hogy

pár nap óta olyan félvállasan jársz?
—  Tudod, kérlek, amióta Szász Ká

roly a Greguss-díj kiosztásánál úgy 
megveregette a vállámát. . .

*
NEW YORK úgy ünnepli Molnár 

Ferencet, mint ahogy — nálunk kel
lene ünnepelni.

*
FEDÁK Sárit azzal heccelik a ba

rátai, hogy Molnár Ferenccel Darvon 
Lili is bevonult az Egyesült Államok 
elnökének palotájába, a Fehér Házba. 
Zsazsa vállat vont és így szólt:

—  Mit bánom én! Nekem, ha aka
rom, minden nap van fehér telt há
zam.

*
NINCS jó magyar darab, — erről 

panaszkodnak a színigazgatók. Nincs 
jó magyar színigazgató, — erről pa
naszkodnak az írók. A „Fészekében 
azt mondja valaki:

— Beöthy László az egyetlen, aki 
még ilyen viszonyok közt is folyton föl
fedez. A többi direktor csak olyan ér
tékeket tud fölfedezni, akik a színházi 
értékpiacon már le vannak fedezve.

*
HEVESI Sándor is megkapta a 

Nemzeti Színház jubiláns gyűrűjét. 
Az ünnepélyes aktus után, hogy a to
vábbiakban is stilszerű legyen, jegyet 
váltott a Belvárosi Színházba és el
ment a H ászéjszaká-hoL.

*

A munka himnusza
<  ’
Két pesti ember megáll egy nagy* 

rotációs-nyomdának az uccára néző 
ablaka előtt és percekig nézi á kere
kek forgását. Egyszer csak megszólal 
az egyik:

—  Én imádom a munkát.
—  Én is, —  felel a másik. — Ké

pes vagyok egész nap nézni.

FALU D I Sándort, a Fóyirosi Ope
rettszínház szimpatikus igazgatóját 
sokat piszkálták a lapok az utóbbi hó
napok félsikerei miatt. A direktor 
csak mosolygott és ezt a plakátot ra
gasztotta ki: Sem hagyom magam! 

*
ZÁGON Istvánnak, a kitűnő víg

játékírónak új darabját el kellett ha
lasztani, mert a szerző nem készült 
el a harmadik felvonással. Egy jó
barátja a napokban levelet küldött 
neki, amelyben csak ez állt: Szára; 
ágon hallgató ajakkal?...

♦
DEVAL a Vígszínház újdonságá

nak szerzője. Stella Adorján, a darab 
kitűnő fordítója, ezt a viccet csinálta 
rá:

— Attól tartok, hogy ez a Dévai 
„A  postáskisasszony” kasszasikerét 
dera/válni fogja.

*
A M AGYAR Színház igazgatója 

arról panaszkodott, hogy* nincsenek jó 
magyar darabok. Filippikáját így fe
jezte be:

—  Trix i et salvavi animam meam!
*

DYBUK, ez a szenzációs zsidó drá
ma lesz az Új Színház februári újdon
sága. A  direktori szobában azon vi
tatkoztak, nem kellene-e más címet 
adni a darabnak.

—  De mit? __ kérdezte Ernőd
Tamás.

— Kereszteljétek el ezt a Dybuk-ot 
Dajbuk-nak, —  proponálta Dajbukát 
Ilona.

A legbiztosabb segítség
—  Mi bajod van, Samu?
—  Rémes, kérlek, képzeld, a fele

ségemnek elcsavarták a fejét.
—  Hallod, ezen igazán lehet segí

teni.
—  Hogyan? Kidobjam az asszonyt?
—  Fenét. Küldd el Pöstyénbe, ott 

majd helyrehozzák azt az elcsavart 
fejet.

Nem lenne elég a cím is?
— Szemelvények a napilapok hír

rovatából —

— Mussolini szigorú jegyzéket in
tézett Oroszországhoz London, jan. 8. 
(Lapunk tudósítójának távirata.) 
A Daily Telegraph értesülése sze
rint a római félhivatalos jelentés nem 
mindenben adja szószerinti szövegét a 
Chicago Tribune milánói tudósítója 
táviratának, amelyben azt jelenti, 
hogy a Corriere della Sera jelentése 
csak annyit közöl, hogy Mussolini szi
gorú jegyzéket intézett Oroszország
hoz.

— A minesotai tűzvészről hivata
los jelentést adtak ki. Kuxhav 'w, 
jan. 9. (Lapunk tudósítójának táv
irata.) Halifaxból jelenti a Presse 
World tudósítója, hogy az United 
Press jelentése közli a Vossischc 
Zeitung hamburgi tudósítójának je 
lentését, amelyben részletesen beszá
mol a Westminster Gazette-nek arról 
a st.-louisi jelentéséről, amelyet a mi- 
ncsotai tűzvészről kiadott hivatalos 
kommüniké tárgyában tettek közzé.

— Cáfolják Voronoff megfiatalitási 
elméletét. Kóma, jan. 10. (Lapunk 
külön tudósítójának távirata.) A ró
mai lapok jelentése szerint az a meg
lepő hír, amelyet a Pojtolo <TItalia kö
zöl, nagy feltűnést keltett. Mint érte
sülünk, a Times tudósítójának 
washingtoni jelentéséből kiviláglik, 
hogy az a szövegezés, amelyben a 
Berliner Tageblatt az eseményről 
megemlékezik, mindennél élesebben 
rámutat a Polskié K urír közlésének 
hiányosságára. Most arról számolha
tunk be, hogy a yokohamai Karami- 
csosziliszán párizsi munkatársa meg
tudta, hogy’ több tudós a Berlin g ske 
Txdcnde hasábjain cáfolja Voronoff 
fiatalítási elméletét.

Átmeneti korszak

Ha a rosszból átmegyünk a
rosszabbra.

Benne vagyunk —  mibe? —  újabb 
korszakba.

Beleesünk csöbörből a vödörbe,
À rokból a gödörbe.
Vigye fene ördögbe!
Ördög vigye fenébe,
Hogy csak lenne már vége!
Ha még egyet az Úristen ránk

ereszt,
Bizony, véle a jtokolba átmeneszt.

POTTAM  H  én PERL111TTER
a v a g y

Cégtársak mindhalálig
Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők az amerikaiak Rótt és Steinhardtja : 

í .e o r c  Mdne.v és H íre d  < a r r

FALUSI VKM  SZ
Filmregény 8 felvonásban. — Főszereplők: 

l.ya  Vfara. H arry  L ir d lk f .  U r r h t s  Krnö

B E I I T A T J I  J I 9 I  ÁR 1*.É * %

Corvin, Kam ara,Capitol,Orion

Fővárosi Operettszínház

N E M
H A G Y O M

M A G A M

Új francia bohózat 
Páratlan szereposztás !



2. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 9. oldal

M IH A S Z N A  A ND R Á S
M. KIR. RENDŐR

az áj  főkapitányról és a Markó poloskáiról

Van itt ész, de annyi, hogy még ak
kor is jut belüle, ha a magunkfajta 
embör otthagyja a közröndészeti 
tényködés gazos területtyét, mint tő
szóm a Marinovich feőkapitány úr. 
A röndérnek, ha nyugalomba vonul, 
még mindég több sütnivalója van, 
mint annak a nagyszájú képviselőnek, 
aki a kerülettye gyanús bizalmábul 
kezdi boldogítani a honhazát. De ne 
szólj szám, nem fáj fejem, —  meg 
aztán az új feőkapitány a magos ki
rályi ügyészségtől kerülközött át hoz
zánk, oszt még képes az álomi rönd 
hatállossabb védelme alapján a pokol 
fenekibe kergetni, ha politizáláson éri 
az embört.

Hát itt az új feőkapitány. Hapták, 
civilbagázs és ögyéb csirkások mög 
gaztettvesek. Duflanevü vezért ülte- 
tött a nyakunkba a belügyminiszter 
úr uegzisztenciája, illik hát, hogy a 
rönd is dufla lögyön. A példasző is 
úgy tartja: dufla vagy semmi. Sem
miből pedig még sose lőtt valami, 
azér mondom, hogy dufla lögyön a m. 
királli rönd. Bezzegh nem mindég vöt 
az. de miúta a Bezegh-Huszágh a mi 
fóatyauristepünk, nincs pardony se 
cucilistának, se komonistának, se ki
rengő fajsvábnak, aki németbe ojtott 
védangyala van! Eztán mán feöügyé- 
szi siömmel figyeljük a sok anármis- 
kát és bankdilektort, különben mög- 
eshetik a szégyen, hogy üresen marad 
egy-két úri kvártély a Markó uccai 
grand hotelba.

Errül jut eszembe, hogy az a véres

szájú Kiár Zoltán csúnyán lepocs
kondiázta a Markó-fogházat, mer- 
hogy tele van poloskával. De a nem
jóját, hát a rendőrszoba tán parfin
nal van föllocsolva, pedig ott is el
kelne mán az a Fischer—Vacuum. Mit 
nem akarnak még a tisztölt perna- 
hajder naccságos urak! Tán hogy 
vikszolt szalóny lögyön a cellájuk? 
Vagy parancsolnak talán pezsgőt, ko
nyakot, jassz-banöát mög báf-tyúkot? 
Jól esne persze ebbe a farsangos vi
lágba. De hova lössz akkor a magos
sá bb álomi tekintély, akinek én va
gyok a legfőbb szárazdajkája.

Lám, a finnyás Hatvány Lajos 
báró úr is kitisztíttatta a celláját, 
merhát ú nem tűri a poloskacsipkö- 
dést. De mikor ű csipködte a m. kir. 
röndöt, az jólesött, ugy-e? Azt mon
dom én, hogy a legkevesebb, ami az 
ilyen Markó-bentlakónak kijár, az a 
pár ezer poloska, aki eszi be juttatja 
a különbféle rázongó elemöknek, hogy 
a végin mindég az szokott vakaródzni, 
aki a törvényes röndöt csiklándozza.

Még szöröncse, hogy akad vidámabb 
dolog is ebbe a mi mesterségünkbe. 
A szón gy a a mútkor a Máié koma: 
„Ott vót-e kend a belvárosi nász- 
éccakán?** — „Bolondot beszél kend, 
—  feleltem, —  az én nászéccakám ré
gön vót, oszt nem is a Belvárosba vót, 
hanem hogy Lajozsmizsén.” Aszon- 
gya a koma: „Fene beszél arrul. A 
Belvárosi Színházba jádzanak most 
mindön este nászéccakát. Tennap ma
gam is mögnéztem. Igön nagyon fájn- 
tos vót.” — „Oszt nem háborgott 
kendbe az erkölcsi rönd?*4 — kérdez
tem. Felelte a Máié: „Hát ha annak 
mondja kend azt a bizonyost, akkor 
bizony nagyon háborgott bennem. 
Mondta is az asszony, mikor haza
mentem éjfél után, hogy mi a nyava
lya ütött belém?*’ Így a Máié. Na, 
gondútam, az év vége felé ű is beje
lentheti a kapitány úrnak, hogy ha- 
tállossan küzködött az egyke ellen.

. . .  Öreg vakom, kend mög mit 
ácsorog itt ebbe az istentelen hideg
be? Nem tudja, hogy éhös farkasok 
járnak Pestön rendőrségi engedély 
nélkül? Hát mielőtt széttépnék ken
det, gyerünk csak befelé. Mer rend
nek muszáj lönni!

Füstbe ment terv
A vonaton egy hölgy így szól a 

mellette erősen dohányzó úrhoz:
—  Uram, a dohányzás engem be

teggé tesz.
— Úgy? — szól a szivarozó úr. — 

Akkor én a kegyed helyében abba
hagynám a dohányzást.

Beszélgetés az Andrássy úti 
dtvatüzletben

—  Hát maga mit szól ehhez a nagy 
hideghez, Komlós úr?

—  Engem hidegen hagy, irántam 
éppen olyan meleg az érdeklődés a ve
vők részéről, mint máskor.

A nehéz feladat
—  Gyerekek, —  szól a tanítónő a 

kis leányokhoz a rajzórán — minden
ki rajzolja le azt, amire felnőtt korá
ban \ágyik.

A  kis leányok nagy buzgalommal 
fognak a rajzoláshoz. Az egyik masa- 
modlányt, a másik varrónőt, a har
madik tanítónőt, a negyedik orvosnőt 
rajzol és így tovább. Csak egy kis 
leányka ül mozdulatlanul és bánato
san pillant maga elé.

—  Hát te, Marika, semmire sem 
vágyói? —  kérdi tőle a tanítónő.

—  Dehogy- nem, __ feleli Marika.
— Én felnőtt koromban férjhez aka
rok menni, csakhogy nem tudom, ho
gyan kell ezt lerajzolni.

A szerkesztő visszaadja a kéz* 
iratot a munkatársának.

—  .4 cikk nem rossz, de úgy kel
lene megírni, hogy azt minden 
ökör megérthesse.

Az író szolgálatkészen megkérdi:
— Melyik részt nem értette megy 

szerkesztő úr?

Melyik a kettő közül ?
Két régi haragos egy keskeny pal

lón találkozik, amely egy tócsa fölött 
vezet. Az egyik villámló szemekkel 
megszólal :

—  Nem térek ki egy ilyen hülyé
nek!

—  De én igen, — mondja nyugod
tan a másik.

frMindn yájan olyan fiatalok va
gyunk, amilyen rugalmasak vérede- 
nyetnk.*f Ezért, hogyha megelőzni 
akarja az idóelótti elöregedést és ar 
ütőéréi meszesed ést, használja a D A r 
son val-sugaras kúrákat az Ete***?" 
mágneses Gyógyintézetben < w L  » i l -  
ma királynő út 11.)
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Hogy tréfáltuk m eg Beck  Vilit
Egy hétfő este, amikor nincs elő

adás az Operában, „Don Juan” -t pró
báltuk. Szoyer Ilona, Beck Vilmos 
meg én játszottuk a főszerepeket. 
Cgy tíz óra felé meglehetősen fárad
tak éa éhesek voltunk már. Beck Vili 
mérgesen mondta:

— Hogy micsoda pehhem van! Ép
pen ma este vagyok vacsorára híva 
B.-néhez, akinél a legjobb konyha van 
egész Budapesten. Kilenc órakor kez
dődött a vacsora .és nekem még most 
is itt kell ágálni . . f ' Hiszen még 
tizenegy előtt se végzünk!

Szoyer Ilonával rögtönzött hadi
tanácsot tartottam. Azután Beck 
Vili zsebéből kivettem egy névjegyet 
(mindig egész tucatot hordott a külső 
zsebében) és egy hordárt hivattam.

— Idefigyeljen, — mondtam a hor
dárnak. — Ezzel a névkártyával el
megy B.-né nagyságos asszonyhoz és 
megmondja neki, hogy Beck Vilmos 
művész úr szives elnézését kéri, 
amiért nem tud idejében ott lenni a 
vacsorán és arra kéri a nagyságos 
asszonyt, hogy legyen szives és küld
jön neki mindenből valamit, mert na
gyon éhes és legalább éjfélig eltart a 
próba.

Húsz perc múlva hatalmas külde
ménnyel megrakodva tért vissza a 
hordár. B.-né ugyancsak kitett ma
gáért: a legfinomabb ételeket, italo
kat rakatta a kosárba. Szoyer Iloná
val nekiestünk a sok jónak és mert 
ketten se győztük, néhány kollégát — 
persze Beck Vili kivételével — raeg- 
ipvitáltunk a lakmározáshoz.

A  próba féltizenkettőkor ért véget. 
Vili gyorsa(i szmokingba vágta ma
gát és kocsiba ülve sietett B.-né ven
déglátó házába. Itt -i- se szó, se be
széd ostrom alá vette a buffet-t és 
félóra hosszat evett, ivott kétségbe
ejtő étvággyal. A háziasszony meg a 
vendégek körülállták, — úgy bámul
ták. A felesége majd elsülyedt a rös- 
telkedéstől, hiszen az egész ház tudta, 
hogy alig másfél órával előbb renge
teg ennivalót kapott a művész.

És hogy még egy csattanója legyen 
a históriának: azt a két koronát, 
amit a hordárnak adtunk, Szoyer 
Hona úgy leérte kölcsön — Beck V ili
től. Nem volna tökéletes a tréfa, ha 
vissza is adtuk volna neki. Tehát: 
nem adtuk vissza.

Beck Vili éppen néhány „magas” 
>zerepét tanulta a Svábhegyen, ami
kor megszólalj a telefon és tudatják 
vele, hogy Ney Dávid, a „Tann- 
háuser“ felejthetetlen Wotanja, meg
halt. Vili teátrálisan kitörölt egy 
könnyet a jobb szeméből, egyet a bal
ból és így szólt Lichtenberghez, a kor
repetitorához :

—  Tegyük félre a magas szerepe
ket . . .  kezűjük tanulni a Wotant.

*

Nagybátyja, az öreg Friedmann 
bácsi, nagyon büszke volt Beck Vilire 
és egy egy lovas kocsit ajándékozott 
neki. Több se kellett nekünk! Vala
hányszor el akart hajtatni Vili, né- 
gyen-öten hátul belekapaszkodtunk a 
kerekekbe és a szegény pára sehogyse 
tudta elmozdítani a kocsit. Közben a 
többi kolléga azzal bosszantotta Vilit, 
hogy legebézte a lovát és leszólta a 
nagybácsit, aki ilyen dögöt ajándé
kozott neki.

A legcifrább hecc mégis az volt, 
amikor egyszer becsaltuk az Operá
val szemközt lévő kocsmába Beck Vili 
kocsisát és mialatt ott itattuk, egy 
színházi munkással kiszedettük a ko
csi fenekéből a szögeket meg a srófo- 
kat. A  kocsi padlója a rázástól per
sze kiesett, Vili rémülten ugrott ki a 
kocsiból és végig az Andrássy úton 
versenyt futott a lovával.

*
Búcsúföllépte alkalmából fölke

resett Beck Vili és az akkori opera
fordítások stílusában meghívott a la
komára. így fejezte be az invitálást:

—  Remélem, eljössz, mert mindenki 
ott leend, aki engem tisztel és szeret.

— Biztosan elmegyek, Vilikém, — 
feleltem, — mert már régen szeret
nék veled négyszemközt beszélni.

*
Mikor kertész Ella, a kiváló drá: 

mai művésznő kezét megkérte Beck 
Vili/ dr. Hubay Károlyné, Kertész 
Ella édesanyja, engem is megkérde
zett, hogy hozzáadhatja-e nyugodt lé
lekkel a lányát, mert azt hallotta, 
hogy nagy Don Juan.

—t Megnyugtathatom, nagyságos 
asszony — feleltem. — Épen tegnap 
este .láttam Don Juan-ban. Vili nem 
Don -Juan.

Jegyezte: Molnár Jenő

— Mért a magyar nemzeti drámairodalom pang, mért nem inkább a 
magyar nemzet drámája?

A hamis bolha
A bolhaszínház igazgatója egy elő

kelő hotel vendégei előtt produkálja 
magát. Mikor ezt kommandírozta : 
„Jancsi, ugorj k i!M — a bolha-király 
a skatulyából egyenesen egy fiatal 
hölgy meztelen karjára ugrott és 
gyorsan eltűnt diszkrétebb tájakon.

A hölgy mosolyogva visszavonult, 
hogy a szobájában elökerítse a csa- 
podár bolha-sztárt. Tíz perc múlva 
diadalmas arccal jön és átadja a 
már-már kétségbeesett direktornak a 
megcsípett szökevényt. Az igazgató 
a skatulyába teszi és megint kom- 
mandiroz: „Jancsi, ugorj k i!” De a 
Jancsi meg se mozdult. A direktor 
megfogja a bolhát és e szókkal 
nyújtja át a hölgynek:

— Sajnálom, hogy megint fárasz- 
tanom kell, de ez a bolha nem az én 
Jancsim.

Honalapítók
Tanár: Melyik nemzet történeté

ben tanultunk a Hunor és Magoré- 
hoz hasonló honalapítási történetet?

F iú : A római nemzet történetében.
Tanár: Helyes. Tehát kik alapí

tották Rómát?
F iú : Réaumur és Celsius...

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma 1928 ]an. 20-án Jelenik meg.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
M O L N Á R  J E N Ő  DR .  

Művészeti fómunkatárs: 
G Á S P Á R  A N T A L  

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.

Igazgató: Molnár Emil 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VI, Mozsár u. 9. Telefon: T. 233— 24

A B O R S S Z E M  J A N K Ó
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Ha nem. úgy csakis

KLEIN flNTflL-hoz
küldje bevásárolni, ahol 
a legjobb minőségű di
vatcikkeket j u t á n y o s  
á r o n  kaphatja.
K I R Á L Y  U C C A  53.
(Akácfa ucca sarok) -, Tu
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Molnár Ferenc már volt egyszer Newyorkban
A Borsszem Jankó munkatársa elmondja 

a nagy író  első bevonulásának hiteles történetét
A lapok híradása, mely szerint 

Molnár Ferencet első alkalommal ün
nepli Newyork, teljesen téves. Mun
katársunk utánajárt a dológnak és 
szavahihető tanuk vallomása alapján 
megállapította, hogy Molnár Ferenc 
ezelőtt huszonöt évvel már megfor
dult Newyorkban és ott nagyon sok 
időt töltött.

Hogy miképpen ünnepelte Newyork 
Molnár Ferencet 1928-ban, arról a la
pok kimerítően számoltak be. De ar
ról, hogy 1903-ban milyen fogadtatás
ban részesült, már hallgat a krónika. 
Holott ez a fogadtatás, ha méretei
ben nem is volt olyan nagyszabású, 
de mint irodalmi esemény, jelentősé
gében messze túlszárnyalta a mai ün- 
nepeltetést. De hadd álljon itt részle
tes ismertetése a hálátlan utókor ál
tal olyan hamar feledésbe merített 
első newyorki fogadtatásnak.

Az ifjú Molnár Ferenc 1903-ban, 
junius 15-én éjfél után 2 óra 5 perc
kor hagyta el a szigetet Bródy Sán
dor társaságában, a tengeri betegség 
szemmel látható és fölötte sajnálatos 
nyomaival. A  szárazföldi levegő jóté
kony hatása alatt felfrissülve fiákker- 
be ültek és félháromkor már szemük
be ötlött Newyork káprázatos pano
rámája.

Néhány yenki (helyesebben: senki) 
szaladt eléjök, hogy amerikai stílus
sal emlékezetessé tegyék a magyar 
irodalom idegen területre való bevo
nulását.

—  Milyen volt a Hajó? — kérdezte 
Mr. Wacak, miközben fölényesen 
rázta meg Molnár kezét.

— Révbe ért és végre is ez a fő —  
válaszolt Molnár teátrális hangsúl
lyal.

__ Az úton nem adtak le valami
vészi-jelt?

—  Csak Vészi-cikket a szokásos jel
lel — mormolta Bródy tömör bajusza 
alatt.

Közben körülnéztek.
—  Hát ez volna az a híres New

york? — tűnődött Molnár és mert 
ifjúkorában is reális érzéke volt, rög
tön a kassza után érdeklődött:

—  Mennyi Newyork napi bevétele?
Mr. Béla, éjszakai fókonzul, ame

rikai sikkel adta meg a választ:
—  A bliccelők számarányához mér

ten elég kielégítő —

— Úgy? Hát bliccelők is vannak 
Newyorkban?

__ Hja, kérem, — felelt Mr. Béla,
—  mióta a művészvilág oly előszere
tettel árasztja el hazánk földjét, ez 
elkerülhetetlen. . .

—  Ismerik itt a magyar irodalmat?
— Amint méltóztatnak látni — 

mondta könnyedén Mr. Béla és a 
kassza felé mutatott, ahol egy élte- 
sebb missz trónolt, mísz egykedvűség
gel.

— Ki ő vájjon? —  kérdezte Bródy, 
miközben hosszú hajfürtéit a szemébe 
sodorta, mint mindig, ha hölgyeket 
figyelt.

—  írónő talán? — érdeklődött Mol
nár.

—  Csak felírónő __ jegyezte meg
Mr. Béla elbűvölő közvetlenséggel.

—  Kérem, —  szólt diszkréten Mol
nár — lehet itt valami italfélét fo
gyasztani ?

—  Csakis, — hangzott a felelet 
diabolikus egyszerűséggel.

— Hát akkor hozzon egy üveggel...
—  És hova üljünk? — tűnődött 

Bródy.
__ Talán ide —  mondta Mr. Béla

és egy sarok felé vezette vendégeit.
Hozzátette:
— Newyork rohamosan fejlődik. 

Azelőtt e helyen Nádas vo lt . . .  egé
szen elhanyagolt Nádas . . .

—  És ott szemben vele? —  kérdezte 
Bródy.

— Erdős részlet. . .
—  Renée — egészítette ki Bródy, 

egyéni nosztalgiával.
— Melyik nemzetiséget üdvözölte 

elsőnek Newyork?
— Lengyelt.
—  És milyen nép lakott itt azelőtt, 

mielőtt Newyork felépült?
__ Kóbor.
Miután még egyről-másról infor

málódtak, Mr. Béla türelmetlenkedett:
—  Milyen italt hozzak?
—  Mondtam, egy üveggel.
—  Sört? Bort? Pezsgőt?
—  Fenét! — legyintett Molnár. — 

Hozzon egy üveg szódavizet.
Ez volt első newyorki útja Molnár 

Ferencnek. Mint kitűnik, már ifjú 
korában is szerette a rendet. A v i
lágért sem fogyasztott volna alkoholt 
Newyorkban (pardon: a Newyork
ban.)

Erdőd y Mihály

Diákok egymás közt
—  Igaz, hogy a te tanárod olyan 

híres kutató? Nem tudod, mit kutat?
—  Sejtelmem sincs. Rendesen a 

pápaszeme után kutat.

Fényes toalett
—  A'a, milyen az új estiruhád, L i l i ! 

Nagyszerű! Inkább kint t'agyok
benne, ment bent.

A szerző hajfürtje
Kedves Borsszem Jankó! Egy 

fiatal drámaíró első darabját játszot
ták. A szerző egy páholyból nézte az 
előadást. Mögötte egy rajongó hölgy 
ült. A  második felvonás után, amely 
szörnyen megbukott, kopognak a pá
holy ajtaján. Az előbbi hölgy lép be, 
a szerző elé áll és így szólt:

—  Mikor az első felvonás alatt ide
jött, fölismertem magát és titokban 
egy fürtöt vágtam le a hajából. Itt 
van, —  fogja ! .

A vágjon hatása
— Szervusz, édesem. Csakhogy me

gint látlak! Egy csöppet se változtál 
azóta, hogy olyan nagy vagyont örö
költél.

— Tévedsz, szivem. Azelőtt „udva
riatlan” voltam, most „excentrikus" 
vagyok; azelőtt „goromba” és „nagy
szájú” voltam, most pedig „elraga
dóan szarkasztikus” vagyok.

Rossz tulajdonság
—  Én képes vagyok mindig eltalál- 

ni azt, amit rólam gondolnak.
— Ejnye, de kellemetlen lehet ez 

magának !

— Igazgató úr, ragaszkodom 
hozzá, hogy a szerepemhez híven a 
második felvonásban valódi liba
pecsenyét tálaljanak fel a szín
padon.

— Rendben van, — feleli az igaz
gató, —  de akkor én is ragaszko
dom a szerepe előírásához és a har
madik felvonás végén tényleg 
lőj je főbe magát.

Csodabogár
Barangolás a szaksajtó-dzsungelban
„A  budapesti női divatáruk piacának 

egyik legrégibb és legkitűnőbb tagja: 
M. Zs. Hosszú, nehéz éveket töltött a 
női divatáru piacon, ahol valósággal 
leélte napjait. Amikor a nagy áru
behozatali nehézségek voltak, ő volt a 
legelső, aki már jó előre kitűnő össze
köttetéseivel, diszponáltan behozhatta 
azt a finom női szövetruhát, amelyet... 
Mindenki szereti, legszűkebb verseny
társai is, amivel sokkal többet mond
tunk, mint amennyit általában el le
het mondani emberről, olyanról, aki
ről azt akarjuk megállapítani, hogy 
ember a maga talpán. A legjószivűbb 
emberek egyike, akihez igaz, vagy 
nem egészen olyan jótékonysági ügy
ben sohasem fordul hiába a kérő kéz.”  
(A  Textil-Kurír karácsonyi számá
ból.)

K E P R E J T V E N Y

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A  megfejtők értékes 
könyvjutalomban részesülnek.

A  Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz helyes megfejtése: 
„À la bonheur” (Á  lábon őr). A meg
fejtők közül dr. Germanus Gyula 
egyetemi tanár (Budapest) kap ju
talmat.
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A szerelem higiéniája
(A z orvosok kimutatták, hogy egy 

puder-pufnin több millió bacilhus 
van.)
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—  Nem félsz tőle, hogy az udvarlóid is megkapják a
—  Na hallod?... a  ki engem megkap, kapja meg azt is.

Képviselők egymás közt

—  Te, azt hiszem, jó  lenne meg
mondani Vass Józsefnek, hogy nyújt
son be törvényjavaslatot újabb mun
kásházak építéséről.

— Aztán miért olyan sürgős ez?
—  Mert így legalább a munkás

házzal rehabilitálhatjuk a munkátlan 
Házat.

A híres mondás
A tanító felszólítja a kis Lacit:
— Mondd meg fiam, melyik az a 

szép mondás, amely Mátyás királyról 
maradt fent?

Lacika mélyen hallgat, a tanító se
gítségére siet:

—  Meghalt Mátyás király . . .
A  fiúnak felragyog a szeme és 

büszkén folytatja:
__ . . .  Nyugodjék békében.

Ebben a kutya hidegben
Fázik ön?
—  Gondoljon arra, hogy a szén 

árát emelni fogják és azonnal melege 
lesz.

Nem tud otthon befűteni?
— Várja meg, amíg jön a végre

hajtó. Az majd befűt önnek.
Fázik a keze?
__ Bízzék meg ónagysága hitvesi

hűségében és tegye érte tűzbe a kezét.
Megfagy a vére?
—  Kezdjen vitát az anyósával és a 

vére is felforr.
Gyújtót akar?
— Olvassa el Rothermere nyilat

kozatait. Az csak elég gyújtó.
Végezetül ha már sehogy sem tud 

fölmelegedni, vegye elő az adóügyi 
]>olitika néhány égető kérdését.

Vagy úgy? Ön éppen attól fázik?

L A P Z Á R T A :

WOLFF KAROLY AZ OKA A NAGY HIDEGNEK

A Meteorológiai Intézet jelenti: Az európai nagy hideg okát végre sike
rült hitelesen megállapítani. Kiderült ugyanis, hogy tavaly nyáron Wolff 
Károlyt megkérdezték, mikor módosítják a numerus clausust, amire Wolff 
így válaszolt: Majd ha fagyi


