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Rákosi Jenő és a Borsszem Jankó
Rákosi Jenő mint fiatal író a Borsszem Jankó

nak ahhoz az első gárdájához tartozott, amely 
Csicseri Bors (Ágai Adolf)  vezetése alatt Magyar- 
ország legjava szellemeit egyesítette. Ifjúi lendület
tel vetette magát bele Rákosi a költészet hullámaiba 
s hétröl-hétre csattanós verseket, elmés szatírákat, 
erőtől duzzadó perszíj lázsokat írt a Jankóba. Hogy 
milyen hatasa volt egy-egy versének, ötletének, arról 
maga Rákosi Jenő így beszél 1927-ben megjelent 
Emlékezések” című iratai első kötetében: „Deák 
Ferenccel, aki pedig földim is volt, egyszer szorítot
tam kezet, amikor Kémény Zsigmond, mint a Resti 
Rapid jiatal munkatársat, valamely üzenettel küldött 
hozza. Redig akkor már ő is tudott rólam, mert egy 
a „Borsszem Jankó”-ban megjelent, amolyan latinos 
versem úgy megtetszett neki, hogy vendégeinek 
annyiszor jelolvasta, hogy végül mar betéve tudta”.

Hogyan került RaJtosi Jenő a Borsszem Jan
kóhoz *

Agai Adolf a ,,Borsszem Jankó története” címen 
1887 tavaszon, a B. J. első ezer számának megjele
nése után megírta, hogy — a Deák t  erenccel és 
idosbb Andrassy Gyula gróffal folytatott megoeszélé- 
sei után —  az akkori jiatal iro-nemzedék legjatéko- 
sabb eszű, legszellemesebb tagjait gyűjtötte maga köré, 
1667 végén, közvetlenül a „kiegyezés” után volt ez. 
A t  ürao-uccai „Fave forrás’ -oan ütötte Jel tanyajat a 
Borsszem Jankó első szerkesztőségi garnitúrája: 
Rakosx Jenő, Dóczi Lajos, Vas Gereben, Rompéry 
Janos, Kecskemethy Aurél, Bérezik Árpád és Hevesi 
Lajos. Állandó vendég volt a törzsasztalnál Toldy 
István és Szilagyi Dezső. ,^í íg a lapnak — írja Agai 
Adolf — Doczi a lantosa, Rákosi a latin klasszikusa 
s Bérezik a politikusa: Hevesi annak a tudósa.” Rákosi 
Jenő csak akkor szűnik meg a Borsszem Jankó rendes 
munkatársa lenni, mikor megházasodik és — írja 
Agai — „hegyibe még a Népszínházát is elveszi” .

Rákosi Jenő és Ágai Adolf útjai ezután szét
váltak. Eleinte csak politikai, azutan irodalmi, vé
gül bizonyos érzelmi ellentétek támadtak ama kor 
vezér publicistája és „tárcafejedelme” között. Rákosi 
a konzervatív irányt, Agai a Tiszák szabadelv Őségét 
szolgálta. Rákosi az ország határán belül szinte fol
le bbezhe te tien kritikai fórum volt, Ágai híre-neve 
túlszárnyalta a régi Nagymagyarorszag határait: a 
nagytekintélyű fra n k fu rter  Zeitung” egyik legnép
szerűbb tárcaírója lett, akinek írásaiból millió és mil
lió germán ismerte meg a magyar kultúrát és a ma
gyar szellemet. A hat évvel f  iatalabb Rákosi hason
líthatatlanul különb volt fantáziában, pátoszban és ki
viteli erőben. Viszont Ágai a könnyed, vidám s ép ezért 
hatásos szatírában. Miért, miért nem: a két nagy em
ber között az ifjúkor betölte után megszakadt a szíves 
barátság. Ennek nyomát látom a Borsszem Jankó má
sodik ezer számában, 1906 április 8-án, amelybe a lap 
életben volt valamennyi munkatársa néhány emléksort 
írt. Rákosi Jenő ezt írta: „Fiatalabb koromban sokat 
és jó kedvvel írtam a Borsszem Jankó-ba. Akkor ki
tűnő élclap volt. Most milyen: fogalmam sincs róla. 
Amióta nem írom, nem is olvasom.”  ̂ %

A világháború alatt —  Ágai Adolf halála után — 
f  ölkerestem Rákosi Jenőt és néhány sort kértem tőle 
a Borsszem Jankóba. Rákosi, akitől kis gimnázista 'ko
romban kaptam az első levelet (micsoda tanulmány 
volt az!) egy kis mesémre s azóta mindig boldogan

ÍVj* *

éreztem kitüntető jóindulatát, nagyon szívesen foga
dott ezúttal is, de a „Borsszem Jankó” hallatára ösz- 
szeráncölta szemöldökét és recsegő hangon mondta: 
„Egyetlen betűt sem adok a Jankónak, kedves öcsém. 
Maga nem tudja, mit müveit velem Ágai a Borsszem 
Jankóban.” Megjegyeztem: „De hiszen már meg
halt! . . . ” Az ujságirókirály ehnosolyodott: „Lám, 
erről megfeledkeztem. Jó. Hát )najd kigondolok vala
mi huncutságot a maga számára. Megérdemli, hiszen 
maga jogászkorában a mi „Kakas Márton” -unkba is' 
dolgozott. Kölcsönkenyér visszajár." (lyen aprósá
gokra is visszaemlékezett.)

A nagy összeomlás után ismét hasonló kéréssel 
fordultam a mi nagy Mesterünkhöz. Akkor a követ
kező levéllel válaszolt:
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Legutoljára a múlt év őszén tartott Kultúr- 
kongresszus megnyitó ünnepségén üdvözöltem a Vi
gadó művésztermében. Azon a héten Rákosi-cimképpel 
jelent meg a Borsszem Jankó; Gáspár Antal a re
vízióért harcbaszálló „vén bakancsosnak” rajzolta meg 
brilliáns tollal. „Nagyszerű volt a kép, — mondta Rá
kosi — többet mond, mint tíz vezércikk.” Meggyőző
déssel egészítettem ki: „Amennyiben azt a vezércik
ket nem Rákosi írja.”

Az utolsó tíz év alatt újra megszerette Rákosi 
Jenő a Borsszem Jankót, amelynek ott állt a bölcső
jénél, amelynek tarka hasábjait rakétázó géniuszának 
csillag jeleivel szórta tele tüneményes pályája kezde
tén, mint szellem-kincsek ifjú Kráznia.

MOLNÁR JENŐ



6. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 3. oldal

Mínusz 30"
Lássuk csak, mi történt Budapesten, 

amikor a betöréses fagyhullám rá
zúdult. A házfalakon

HIRDETMÉNY
jelent meg ezzel a szöveggel:

„Nyomatékosan figyelmeztetem a 
polgárságot, hogy a bekövetkezendő 
események senkit se hagyjanak hide
gen. Akinek angol hidegvére van, 
szolgáltassa be a kerületi kapitány
ságon. Akinek hideglelése van, az 
vigye a talált tárgyak osztályához. 
Hideg felvágottat eladni és vásárolni 
tilos, úgyszintén faggyút sem szabad 
árulni, a fagyos mosoly pedig elzá
rással büntettetik. A „sasok” fokost 
csak akkor viselhetnek, ha minusz 
fölött van” .

A színházak
is berendezkedtek a fagyra. A Bel
városiban felújították a „Jégcsap"-ot, 
Féld Matyi „Fagyj meg édes” címen 
revüt írt és minden jegyhez egy da
rab szenet mellékelt, a mozik pedig a 
„Megfagyott gyermek"-et mutatták 
be.

A parlamentben
Gömbös kijelentette, hogy az egész 
hideget a zsidók csinálták.

Fábián Béla tiltakozott ez ellen és 
hibáztatta, hogy a forgalmi-adóelle
nőrök ilyen hidegben is molesztálják 
a kereskedőket.

A belügyminiszter
szabadon bocsátotta a rabokat, mert 
nem volt szíve hozzá, hogy ilyen hi
degben hűvösön tartsa őket.

Erdélyi Béla
kijelentette, hogy a mosoly most már 
valóban ráfagyott az arcára.

A tőzsdén
a Kőszén, az Ófa, a Kohó és a Láng 
árfolyama a duplájára szökött.

Egyéb hírek
Forró Pál regényei új kiadásban 

jelentek meg.
A Corrm-áruház fagy-hetet rende

zett. (Be is fagyott!)
Egy anyós hirdetett, hogy házhoz 

megy meleg helyzetet teremteni.
Százszámra születtek a fagy-vic

cek. A villamos-remíszek mellett nem 
lehetett aludni, mert az egész napi 
befagyott villamoscsilingelés feloldó
dott és fülsiketítő zajt okozott.

A rendőrök borzasztóan szenved
tek a hideg miatt és ezért a belügy
minisztériumban elhatározták, hogy 
kiutalják a régóta kért ruhákat. 
Meg is kapták a rendőrök a jóvá
hagyás hiányában viszatartott nyári 
vászonruhákat. Palásti László

Csintalan sajtóhiba
„Európa legszebb leánya, a kis 

Simon Böske győzelmével kapcsolat
ban bámulattal beszélnek a gyönyörű 
kis magyar leány tökéletes alapjáról 
és sokan kíváncsiak arra is, hol ké
szült az öltözék, amelyiket Miss 
Európa a szépségversenyen viselt” . 
(A Budapesti Hírlap február 12. szá
mából.)

Rákosi Jenő a „Borsszem Jankó" asztalánál
a régi jó „Kávéforrás“ -ban

A Borsszem Jankó első szerkesztősége 1867 telén alakult meg és Rákosi 
Jenő indítványára a fürdőuccai ,.Kávéforrás” -ban ütötte fel tanyáját. Ahány 
név: annyi magyar híresség. A felső sorban (balról jobbra) Márkus Miklós, 
Márkus István (Márkus Emma fivérei), Kaas Ivor báró, Asbóth János pub
licisták, a középső sorban: Tóth Kálmán költő, Rákosi Jenő, Ágai Adolf, a 
nagy Szilágyi Dezső, az alsó sorban: Toldy István drámaíró, Kecskeméthy 
Aurél publicista, Bérezik Árpád színműíró. A képet Klics Károly, a csehek- 
től elhódított zseniális karikaturista rajzolta. Egy másik képen a „Kávé- 
forrás” -ban billiárdozó Dóczi Lajos költő és Hevesi Lajos író, később a bécsi 
„Fremdenblatt” híres szerkesztője látható.

Sanyaró VendeS 
nyögései

— A múltkor egy 
ismerősöm lágytojást 
rendelt. Feltöri és 
mérgesen rárivall a 
jtincérre: „Hisz ebben 
a tojásban már egy 
valóságos csirke van". 
Gondoltam magamban, 
hogy lehet már valaki 
ilyen hálátlan!

— „Mit számol
gatsz az irómappád

födelén, Vendel?" —  kérdi a szom
szédom. Felelem: ,£okorói)átkai 279 
fontot nyom; hát számítom, hány 
diumista kerülne ki belőle".

— Nem vagyok barátja ennek a 
lázas hóeltakarításnak. Maholnap az 
ember egy becsületes Trabukó-szivar-

csutkát se talál az uccán.
— A libából csak a lúdtalp jutott 

osztályrészemül.
— Furcsa! Az alma nem déli gyü

mölcs. Pedig azt eszem ebédre.
— Vájjon az a híres Schopenhauer 

ebéd után is pesszimista volt?
— Mikor hozza be a BSzKRT azt 

a reformot, hogy az utasok a súlyuk 
szerint fizessenek?

— Modem biblia-illusztráció: Fá
raó hét kisgazdát és hét diumistát lát 
kikelni a Nílusból.

A sajtó és Pöstyén
— Nemsokára seregestől mennek 

majd az újságírók Pöstyénbe.
— Miért?
— Kúrára. A sajtótörvény ugyan

is egészen meg fogja bénítani a ke
züket.
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'orsszem Jankó a színházban
Farsang a Stúdióban

Jól sikerült mókás estét rendezett 
Farsang utolsó napján, február 12-én 
este a Budapesti Rádió-Társaság. A 
gazdag és mulatságos műsor Herczeg 
Ferenc „Kék és piros" című egyfel- 
vonásosával kezdődött. Szőts Ernőt, a 
Rádió kitűnő igazgatóját megkérdezte 
valaki :

—  Miért éppen a Farsangi-est mű
sorába illesztette be Herczeg darab
ját, igazgató úr?

— Mert egy karnevál el sem kép
zelhető herceg nélkül, — felelte mo
solyogva Szőts.

*
Az egyik szereplő énekmüvésznő a 

farsangi műsor vidám tumultusában, 
hogy hogy nem, gixert csinált.

A szintén szereplő, örökké vidám 
Gázon Gyula rögtön kész volt a 
viccel.

— Mi az? — kérdezte az elmarad
hatatlan Regália Médiával a szájá
ban — Mi van itt ma tulajdon
képpen, Farsang a Stúdióban vagy 
fals hang a Stúdióban?

*

A Borsszem Jankó gárdáját Hesz 
Ferenc képviselte a Stúdió farsangi 
műsorának szerzői között. „A rádió 
költészete” című pompás paródiájá
val szerepelt, amelyet a fenomenális 
utánzó, Szász Ila adott elő.

— Na, mit szólsz hozzá? — kér
dezte a produkció végén Hesz Feri
től a műsor egyik szereplője.

—  Szász szónak is egy a vége: 
elsőrangú! — felelte Hesz Feri.

VÍGSZÍNHÁZ, BUDAPEST.
NEM ÉRTJÜK ÖNÖKET. MIT 

AKARHATTAK AVVAL A KI
RÁLYI CSALÁDDAL? HÁT 
NEM OKULTAK A MI SOR
SUNKON?
A HOHENZOLLERN-CSALÁD 

A HABSBURG-CSALÁD 
A WITTELSBACH-CSALÁD.

„Vakablak”

Az Új Színház új darabja, a „Vak
ablak” , fegyházban játszik. A szín
háznál ugratják Boros Elemért, a 
szerzői:

— Ne félj ! Ha elítélnek a kriti
kusok, a legjobb cellát adjuk neked.

Színházi betegség
— Mondd, mért maradtak el a 

„Martinovics” előadásai?
— Mert az egyik főszereplő, Vá- 

rady Aranka beteg.
—  Azt hiszem, tévedsz. Nem Vá- 

rady beteg, hanem „Martinovics” .

A társalgóban
Két színész beszélget a Vígszínház 

társalgójában „A királyi család” cí
mű amerikai darabról.

— Fene egye meg azt a két ame
rikait! Micsoda száraz dialógusokat 
írtak ebbe a darabba!

— Annyi baj legyen! A királyi csa
ládban marad.

— Úgglátszik, Sebestyén Gézá
nak felvirrad végre.

— Ne mondd! És hogyan?
— Eddig csak „ csárdást” kapott 

a szerzőktől, most végre Farkas 
Imrétől egy „Szupécsárdás” -t kap.

Nincsenek már legitimisták
— Na, mi van ezzel a „Királyi csa

lá d d a l?
— Nagy republikánusok lehetnek 

azok a kritikusok. Detronizálták.

A harapós kritikus
Énekesnő: Hogy mert rólam úgy 

írni, mikor maga egyetlen hangot se 
tud énekelni!?

Kritikáé: De asszonyom... Én pél
dául tojást sem tudok költeni és 
mégis többet értek az omelettehez, 
mint a legöregebb tyúk.

K i  Andrássy-úti divatiizletben
A Magyar Színház egyik tagja be

állít Komlós Sándor divatüzletébe.
—  Na, Komiás úr, megnézte az 

,Jrlandi vászon” című darabot?
— Ez nem az én szakmám. Engem 

csak az angol szövet érdekel. De én 
nem is buktam meg vele soha a kö
zönségemnél.

Hangverseny-Iszony
Két műbarát találkozik a koncert

terem előcsarnokában.
—  Jó helye van? — kérdezi az 

egyik barátjától.
— Fenét van! Hát van ebben az 

istentelen teremben egy jó  hely? Az 
ember minden helyről hallja a mu
zsikát!

Ú J  S Z Í N H Á Z

V A K A B L A K
BO RO S KI. K>1 ÉK
szenzációs színmüve

Sajtóper a közeljövőben
I.

— Mit hoz fel mentségére?
— Kérem, nagyságos bíró úr, én 

ártatlan vagyok. A meteorológiai in
tézet jelentését közöltem. A hivatalos 
jelentésben az állott, hogy enyhe, de
rült idő várható. Én nem tehetek 
róla, hogy másnap erős fagy volt.

— Ez lári fari! Tény az, hogy Mó
dos Gergely kiskúnröcsögei gazda je
lentékeny kárt szenvedett, mert a 
maga újságjában azt olvasta, hogy 
enyhe, derült idő várható. Elkezdte a 
tavaszi munkálatokat és amikor egy
szerre fagyni kezdett, mindene le
fagyott. Ezért bűnösnek mondom ki 
és politikai jogainak felfüggesztésén 
kívül. . .

II.
—  Mit hoz fel mentségére?
— Tekintetes Törvényszék! Én nem 

tettem semmit. Az történt, hogy a 
kiadóhivatal által felvett apróhirde
tés megjelent abban a lapban, amely
nek felelős szerkesztője vagyok. Én 
nem tehetek arról, hogy a házassági 
apróhirdetés következtében a pana
szos megnősült és a felesége most 
megcsalja.

— Ugyan kérem! Ha az apróhir
detés nem jelenik meg, a panaszos 
nem veszi feleségül az illető hölgyet 
és akkor a hűtlenség sem fordult 
volna elő. A bíróság ezért bűnösnek 
találja Önt és ezért 40.000 pengő 
pénzbüntetésen kívül..

III.
—  Mit hoz fel mentségére?
—  Kérem, nagyságos bíró úr, én 

nem lehetek azért bűnös, mert az au
tórovatban egy pneumatik-hirdetés 
megjelent és egy részeg sofför, ami
kor ez a pneumatik kipukkadt, tovább 
hajtott és egy szakadékba esett.

— Ne védekezzen kérem ilyen 
ügyetlenül. Hz az autópneu-hirdetés 
nem kelti fel az áldozat figyelmét és 
nem vásárol ilyen gumit, akkor a bal
eset nem történt volna meg és a sze
gény ember nfcm veszítette volna el 
életét. Ezért szándékos emberölés 
miatt, vagyona elkobzásán kívül —

(p-sti.)

— Mussolini úgylátszik búcsút 
vesz a politikától.

—  Miért?
— Mert az utóbbi időben állan

dóan pá pá-t mond.

— VÁJJON TISZTÁN KERÜL- 
NEK-E KI HONATYÁINK A 
FÜRDŐJAVASLATBÓL?
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CSODABOGARAK
Leíter Jakabnak lánya született! 

Az újszülött neve: 
Hilferstrassen Mária

Minden művelt magyar ismeri a 
Borsszem Jankó-ban fölfedezett Let
ter Jakab-ot (Jacob’s Leiter), aki a 
szerkesztőségi műfordítás korcsa 
gyanánt született a múlt évszázad 
hetvenes éveiben. Azóta lejterjakab a 
neve a fordításokban előforduló cso
dabogaraknak, amelyek az eredeti 
szövegnek tudatlanságból eltorzított, 
mulatságos jelentést adnak. Renge
teg „leiter jakab” -ot jegyeztek fel 
Jacob’s Leiter óta a Borsszem Jankó 
évkönyvei. De olyan elmés, olyan ka
cagtató, amilyent az elmúlt napokban 
a Brassói Lapok egyik telefon
fölvevő (és nyilván gyors-, de nem 
hírlapíró) munkatársa produkált, egy 
se akadt köztük. A „Brassói Lapok” 
január 21-iki számában ugyanis ez a 
napihír jelent meg:

M— Leégett a bécsi „ Gern 
Gross” áruház. Bécsből jelentik, 
hogy a „Gern Gross” áruház rak
táraiban tűz ütött ki, amely az 
egész áruházat lángokba borította. 
A kivonult tűzoltóság hosszas 
munka után csak nehezen lokali
zálhatta a tüzet, de a kár így is 
felbecsülhetetlen. A tűzoltó mun
kálatokban feltűnést keltett Hilfer
strassen Mária fiatal leány, aki 
hajmeresztő bátorsággal segített a 
tűzoltóknak. A megsérült gázcső
ből kiömlött gáz öt embert meg
ölt, egyes súlyosan megsebesített.” 
. . .  Hogyan született meg a rettent

hetetlen tűzoltónő, vitéz Hilferstras
sen Mária kisasszony? Úgy, kérem 
szépen, hogy a bécsi Gerngross (nem 
pedig Gem Gross!) áruház a híres 
Mariahilferstrasse-n, az osztrák fő
város egyik legforgalmasabb sugár- 
útján áll, illetve állt. A kis brassói 
telefonista nem tudta hova tenni a 
Mariahilferstrasset, de megölni sem 
akarta. Életet lehelt belé, megszülvén 
a hős tűzoltóleányt. Hilferstrassen 
Máriát. A másik boldog szülő: Leiter 
Jakab, aki boldogan szorította kebe
léhez brassói szerelme gyümölcsét.

Ahol még kiváncsiak a hidegre
„ Aki a hidegre kíváncsi, az ingyen 

nézheti meg a Vadász drogéria elé ki
tett hőmérőt” . (A Hmrásárhelyi Reg
geli Újság hirdetési rovatából.)

— VÁJJON AZ A SAJTÓSZA
BADSÁG, HOGY A SAJTÓVAL 
MINDENT SZABAD CSINÁLNI?

Rákosi Jenő és Széli Kálmán

Széli Kálmán miniszterelnöksége idején a kormánypárti lapok sokat írtak 
a kiváló államférfi híres rátóti állattenyeszetéről. A rátóti tehenek dicsérete 
adta az itt látható karikatúra ötletét a Borsszem Jankónak. A kép címe ez 
volt: „Hódolat Rátóthy Dórának.” Rákosi Jenő mögött Vészi József, Kaas 
Ivor báró és Bartha Miklós látható.

A római béke
Kibékült a Vatikán az 
Olasszal.
Öröm lesz itt mindenütt a 
Tavasszal.
Mussolinit megszerette 
A pápa,
S fényes ordót akaszt majd a 
A nyakába.
Katolikus, protestáns és 
Izrael
Az eseményt csodaképpen 
frja fel.
Most, hogy korunk annyi rosszat, 
Bajt csinál:
Jó példát nyújt a pápa s a 
Kvirinál.
Hogyha lenne itt e földön 
Szív meg ész,
Róma után igazodna 
Az Egész.
S mindenütt a béke lenne 
A „priusz” , —
Csakhogy ehhez Mussolini 
Kell s Piusz!

A kíméletes férj
Egy kereskedő, aki ötvenezer dol

lárra volt biztosítva, hajótörés érte a 
tengeren, de megmenekült. Három 
nap múlva fivérének a következő táv
iratot küldi: „Megmenekültem. Óva
tosan tudasd a feleségemet. Adolf.”

Fiatal asszonyok
Lulu : Hallatlan ! . . .  A tavalyihoz 

képest duplájára nőtt a toalett
számlám.

Lolo: És tudja ezt fizetni az urad?
Lulu: Szó sincs róla. De a tava

lyit se fizette ki, hát láthatod, hogy 
nincs semmi különbség.

A kis fecsegő
— Néni kérem, hiába tetszik várni 

a mamára.
—  Miért, kicsikém?
—  A mama nem jön vissza. . . .  A 

mama nem ment el hazulról.
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A millenniumkor, 1896 júniusában nemzetközi sajtókongresszus volt 
Budapestem Rákosi Jenő állt a magyar ujságírótáhor élén. A Borsszem Jankó 
vidám művészkrónikása, a zseniális Faragó József ezen a képen örökítette 
meg a „magyar cigányokat” , amint külföldi testvéreiket ujjongva fogadják. 
A kép jobboldalán Jókai Mór ül a bogrács mellett, Rákosi „vajda” mögött 
a sátorból Fáik Miksa dugja ki a fejét.

Egy kis pletykát, ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Na és a pletyka?
— Már mondom. Tehát: a kis szí

nésznő, aki huzamosabb ideig élt, 
hogy úgy mondjuk, intim barátság
ban az ex-tőzsdéssel, a napokban 
apasági keresetet indított dekonjunk- 
túrális viszonyok közt élő barátja 
ellen.

— Mit akarsz ettől a szerencsétlen 
flótástól? — kérdezték tőle a szín
háziak. — Hiszen ennek mostanában 
semmi jövedelme sincs!

— Éppen ezért adtam be ellene az 
apasági keresetet, — felelte kis mű
vésznőnk. — Hadd legyen végre egy 
kis keresete a disznónak!

Amihez értenek
— Apuka kérlek, igaz, hogy a nők 

között is sok a feltaláló?
— Az nem, de a kitaláló, az ren

geteg. A kávéházban mindig kitalál
nak valami új&bfe pletykát.

BO RSSZEM  JANKÓ 
KABARÉJA

A hóember tragédiája
A hóember állt némán, 
Egykedvűen és fehéren, 
Szájában fripât tartva 
Egy pesti játszótéren.
Nyugalmát nem zavarta 
Az égvilágom semmi,
Fagyos flegmával szokta 
A dolgokat ő venni.
Egyszer aztán, oh rémes!
Egy nő nézett szemébe 
S ö olvadózni kezdett,
S lehullt a nő elébe.
S mikor tócsává olvadt, 
ó, Istenkém, minő tett!
A nó nevetett egyet 
S otthagyta „ vízben" ötét.

eszfer

REB MENÁCHEM  
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTHÚZÓDÁSAI
— Piinkt o 

vasúti forgaj- 
lom korlátozása 
elüti érkezzen 
meg o te anyó
sod !

— O te lán- 
gyodat jelüljék

edjhongúlag 
egy anti-szép- 
ségversenyre !

— Ebbe o 
kotyahidegbe ki-

zárúlag oz o tódat melegítsen tége
det, hodj von már edj Láng nevű 
edjségespárti képviselű !

— 0  te szomorú esetedbül kifol- 
jóan utólag derüljön ki, hodj mégis 
okodtak volna könyörületes emberek!

— Álljon be oz áltolános olvadás 
és saksopán o te fühitelezüd ne en
gedjen!

— Ledjél te edj tübbszűrös millio
mos és o te edjetlen fiadtul ledjen o 
rügeszme, hodj felelüs szerkesztő okor 
lenni edj nafrilapnál!

— Oz isten ürizzen meg tége
det minden bájtul, de — Illaván!

—  Ledjél te edj zsurnaliszt és írjál 
ed vezércikkt oz Ángyán térgyirül!

Mért éppen Simon Böske?
Egy szó nyilallott a honleányok 

szívén keresztül, s e röpke szóban 
mennyi fájdalom: „Mért éppen Si
mon Böske? Mért nem én?”

Mintha már hallottuk volna ezt a 
sóhajt! Csak éppen a textusa vál
tozott.

A század elején Andrássy Gyula 
gróf sóhajtotta váltig: „Mért Tisza 
István? Mért nem én?”

Tizenöt esztendőn keresztül Milotay 
István úr kérdezte: „Mért Rákosi 
Jenő? Mért nem én?”

Szabó Dezső és vele egy tucat bősz 
magyar író ezzel a kérdései gyötri 
magát: „Mért Molnár Ferenc? Mért 
nem én?”

Faludi Jenő így tűnődik: „Miért 
Hevesi Sándor? Miért nem én?” 

Zombory Mercedes kisasszony ezt 
sóhajtja: „Miért éppen az a Gaál 
Franci? Miért nem én?”

És így tovább. Mi nálunk senkisem 
tudja és nem is akarja megérteni, 
hogy miért nem éppen ő?

Teszem azt: miért éppen Simon 
Böske? És miért nem Tormay Cecil, 
vagy Schlachta Margit, vagy leg
alább is Fedák Sári?

A felelős szerkesztő lakása
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és a Baumgarten-díj Mikor Rákosi Jenő főrend lett
Császár Elemér, az 

irodalom történetíró, 
élesen megtámadta 
Babits Mihályt, mint 
a Baumgarten-alaint- 
vány kezelőjét, hogy 
„pártos szempontok" 
vezették a díjak oda
ítélésében. Azt mond
ja, csak a „baloldali 
írók,r, a „Nyugat” em
berei kaptak négyezer 
pengőket az alapít
ványból. Szóval: van
nak jobboldali írók is. 
Bal és jobb az iroda
lomban: nem rossz. Mi 
eddig azt hittük, hogy 
csak jó és rossz írók 
vannak. Most megtud
tuk, hogy vannak jobb 
és vannak (nem rosz- 
szabb, hanem) bal 
írók. Csakhagy Csá
szár -metszéssel még
sem lehet ám ezt a fo
gas kérdést eldönteni. 
Mint mindég és min
denütt, most is egye
dül a közönség dönti 
el, ki a jobb író és ki 
csupán — jobboldali 
író.

Vígszínházi
versike

Oh édes 
Mercédesz,
Mit szól most a

[G óth?. . .  
Hisz nemrég 
— Szép emlék! —
Ön még naiva vót.
Ne féljen,
Reméljen,
Lesz még lágy kenyér! 
De hagyja 
A naiva-
Kört, az Istenér'!

Hajm eresztő!
A Szevillai borbélyt, 

Beaumarchais híres 
vígjátékát újította 
fel a Nemzeti Szín
ház. Borbélyról lévén 
szó, nem habozunk ki
jelenteni, hogy a rep- 
ríz nem sikerült. Az 
együttes valósággal 
borotvaélen táncolt. 
Játékközben a szevil
lai borbély ollója 
Szász Károly kezébe 
tévedt. A szigorú kri
tikus alaposan le is 
vágta — az előadást.

Hatvan éves korában, újságírói pályája delelőjén érte a kitüntetés a főrendiházat, hogy 
Rákosi Jenő helyet kapott benne. Ebből az alkalomból közölte a Borsszem Jankó Rákosi 
Jenő itt látható pompás karikatúráját, Linek mesteri tollából. A hozzá írt szöveg, boldo
gult Ágai Adolf főszerkesztőnk írása, így hangzik:

„Rákosi Jenő nem szorult a mi dicséretünkre. Legfőképpen azért nem, mivel van neki 
magának is újsága, amely ellátja öt evvel a csemegével, ha éppen ilyenre találna éhez ni. A 
B. H. meg is cselekedte. Meg vagyunk róla győződve, hogy Rákosi ezt a dicsőséget se kívánta. 
Olyan önkéntes adó volt ez, amilyennel a pátriárkának adóznak a hozzátartozói. Mert pát
riárka ö, aki mindenféle fegyverrel hadakozik az emureusok, a filiszteusok ellen, de otthon a 
„család-ban a békét szereti és tekintélyével helyre tudja állítani. Hasonlatos Ábrahám pát
riárkához, aki még az Urat is helyébe várta. Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy Rákosi is 
helyébe várta ezt a kitüntetést.

Hát csakugyan olyati nagy kitüntetés az, hogy egy munkás embert bebocsátanak abba a 
házba, ahol azok ülnek, akik munka nélkül is megtudnak élni? Akiknek a legfőbb érdeme, hogy 
jól születtek és ősi birtokot örököltek. Bizony nagy sor az, hogy azokkal, akik a lónemesítés 
körül szereztek halhatatlan érdemeket, egysorban ülhet a szürke skribler, aki holmi em- 
bememesítö drámákat és egyéb irka-firkákat bocsátott világgá".

Rövid hír
Jónás István tizenkilenc éves fiatal

ember baráti körben kijelentette, 
hogy — tekintet nélkül a sajtó re
formra — a hírlapírói pályára lép. A 
mentők a lipótmezei tébolydába szál
lították.

A  g ő z fü r d ő b e n
Dolfi: Mit keresel te itt a gőz

fürdőben?
Samu: Hát nem tu dod?!.. Holnap 

lesz az esküvőm.
Dolfi: Nú és ha holnapig vissza

megy* a parti? . . .

Önagysága lábai
Párbeszéd egy cipőiizletben :
— Két órája próbálok cipót és nem 

találok megfelelőt.
— Ez érthető, nagyságos asszo

nyom. Ön olyan cipót kíván, amely 
belül nagy* és kívül kicsi.
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BETHLEN LECKET AD Tréfa
írta : Hesz Ferenc

Színrekerült a BORSSZEM JaNKÓ február 2-iki kabaréján.'— Az előadás joga fentartva

AZ AFGÁN MINISZTERELNÖK
(télikabátban és fezzel a fején belép,

mélyen meghajol) : 
Üdvözlöm, nagy és dicső kollégám.

BETHLEN: Hozta Isten. Foglal
jon elyet. (Az afgán télikabátjára 
pillantva): De nini! Ön télikabátban 
van. (Csönget s a belépő titkárhoz 
rosszalóan.) Micsoda vircsaft van itt? 
Nincs kint egy szolga, aki lesegítse a 
kegyelmes úr télikabátját?

TITKÁR: Bocsánat, kegyelmes
uram . . .

AFGÁN (közbevág) : Oh, a szolga 
nem hibás. Szándékosan nem vetet
tem le odakint a télikabátomat. Nem 
mertem.

BETHLEN: De miért?
AFGÁN (közelebb hajolva): Az 

orosz külügyi népbiztos szintén kint 
tartózkodik az előszobában.

BETHLEN : No lám, erről egészen 
megfeledkeztem. (A titkárhoz.) 
Küldje be kérem, az én télikabáto
mat is.

TITKÁR: Majd magam, kegyelmes 
uram, ha megengedi.

BETHLEN (az afgán fe lé ): Hát 
mi járatban van Budapesten? 
( fjSztambul" cigarettával kínálja.)

AFGÁN : Felséges uram és kirá
lyom, a dicső Habiullah azt az óha
ját közölte velem, hogy excellenciád 
kipróbált kormányzati politikájának 
szellemében szervezzem át az afgán 
kormányt.

BETHLEN: Oh, hát kormányom 
olyan nagy népszerűségnek örvend 
excellenciád hazájában?

AFGÁN: Nemcsak ott, kegyelmes 
uram, mindenütt a világon. ( Bókol- 
va.) Hiszen excellenciád maradandót 
alkotott. Az évek múlnak, de a Beth- 
len-kormány, az örök.

BETHLEN (szerényen) : Oh, az a 
nyolc-kilenc év, az is valami?

AFGÁN: Valami?! Van fogalma 
excellenciádnak, hogy nálunk ennyi 
idő alatt hány miniszterelnök távozik? 
Szegény elődömmel például éppen két 
hónappal ezelőtt végzett az ellenzék.

BETHLEN: És hogy tudták le
mondatni ?

AFGÁN (legyint): Lemondatni? 
Dehogy mondatták le! Nálunk sokkal 
kényelmesebb az ellenzék. Egyszerűen 
lelőtték.

BETHLEN: Abszurdum! Na, és a 
kormány tagjai ezt nyugodtan tűr
ték?

AFGÁN: Mit lehetett tenni? Ab
ban az időben nagy túlsúlyban volt 
az ellenzék . . .

BETHLEN: Ez még nagyobb ab
szurdum !

AFGÁN: Megjegyzem, eleinte mi 
sem hittük, hogy ilyen komolyra for
dul a dolog. Az ellenzék vezérei elő
ször csak célzásokat tettek szegény 
elődömre a választások miatt. . .

BETHLEN: Na és?
AFGÁN (sóhajt): És az ötödik 

célzás halálos vo lt. . .  A hátán jött 
ki a golyó.

BETHLEN : De persze, rögtön 
megtalálták a tettest?

AFGÁN: A mi belügyminiszterünk 
nem olyan ügyes ember. Még a golyót 

, sem találta meg!
BETHLEN: És ez a miniszter még 

a helyén van?
AFGÁN: Igen, de most, hogy én 

vettem át a kormányt, meneszteni fo
gom. Úgyis kormányrekonstrukcióra 
készülök. Éppen erre vonatkozólag 
szeretném excellenciád tanácsát ki
kérni. Tudom, nagy jártassága van 
a kabinet-átszervezésben.

BETHLEN: Parancsoljon.
AFGÁN : Melyik minisztert tegyem 

például a belügyminiszter helyére?
BETHLEN: Hátha önöknél ilyen 

nagy kultuszt csinálnak az atrocitá
sokból, leghelyesebb lenne a kultusz- 
miniszternek adni a belügyi tárcát.

AFGÁN: Nagyszerű. (Előveszi a 
noteszét és jegyez. Majd kissé aggo
dalmaskodva.) De mit csináljak a 
belügyminiszterrel?

BETHLEN: Ki kell nevezni vala
mi jobbfajta közintézmény élére.

AFGÁN: Kolosszális! (Jegyez.)
Hogy én erre nem gondoltam! Hiába, 
ilyen ragyogó diplomáciai képességek 
mellett nem csoda, hogy itt nincs sem
mi baj. Bezzeg nálunk nehéz egy mi
niszterelnök helyzete.

BETHLEN: Hogyan, hát önöknél 
nincsenek vadászatok?

AFGÁN : Dehogy nincsenek.
BETHLEN: Akkor nincs baj. Kor

mányválság idején egy miniszterelnök 
sose veszítse el a fejét, hanem men
jen el vadászni.

AFGÁN: Szenzációs! (Jegyez.)
BETHLEN : Hegy állnak a sajtó

val, kolléga úr?
AFGÁN: Nagyon destruktívok. 

Őfelségéről, a királyról, állandóan 
csak így írnak: Hab i a’ nulla! No, 
de most megrendszabályoztam őket. 
Kilenc újságírót felakasztottam, egyet 
meg kénytelen voltam főbelövetni.

BETHLEN: Miért volt kénytelen?
AFGÁN: Ez egy főszerkesztő volt. 

Igen befolyásos ember . . .  Nem lehe
tett fölakasztatni, muszáj volt főbe
lövetni. Ezt a kedvezményt meg kel
lett adni neki.

BETHLEN: Amint látom, kolléga 
úr igen gyenge eszközöket alkalmaz 
a sajtóval szemben.

AFGÁN (meghökkenve): Gyenge 
eszközöket?

BETHLEN: Úgy van! Nem szabad 
elkényeztetni őket. Sajtóreformot ne
kik!

AFGÁN: Grandiózus! (Jegyez.) 
Mennyi államférfiúi bölcseséget ta
nulok itt! És az ellenzék ellen hogy 
harcol, kegyelmes uram?

BETHLEN: Nyílt választásai.
AFGÁN: Tüneménves! (Jegyez.)
BETHLEN: Hát önök?
AFGÁN: Mi gépfegyverekkel !
BETHLEN (elgondolkozva) : Gép

fegyverrel? Az se rossz! (Az afgán
hoz.) Szabad egy pillanatra a ceru
záját? Ezt én is felírom. (Jegyez.)

AFGÁN: Oh, ez a megtiszteltetés!
BETHLEN : Nincs ebben semmi, 

kérem. Az ember szívesen tanul.

AFGÁN: Bocsánat, kegyelmes
uram, egy fontos dolgot még nem 
kérdeztem. Hogy állnak önök a fel- 
kelőkkel ?

BETHLEN: Az ébredőket gondol
ja?

AFGÁN: Nem, a felkelőket.
BETHLEN: Hiszen ez mindegy, 

aki ébred, az utána rendszerint fel
kel. Hát kérem, ezen a téren sincs pa
nasz.

AFGÁN (érdeklődve) : önöknél mi
lyen állást foglaltak el ?

BETHLEN: Egyik ilyet, másik 
olyat. A vezérük például egész jó ál
lást foglalt. Nyugdíjas állást. Honvé
delmi államtitkár lett.

AFGÁN: S ezzel már meg is szűn
tek a felkelések?

BETHLEN: Na hallja, kinek.jut 
eszébe felkelni egy ilyen kényelmes 
államtitkári székből?

AFGÁN: Pompás! (Jegyez.) Hogy 
mennyi nagyszerű dolgot tanulok itt! 
Na, és kegyelmes uram, a pártokkal 
hogy van?

BETHLEN: Hát kérem, nálunk 
nincsenek kimondott pártok. Van egy 
nagy párt, amelyben egységesen he
lyet foglalnak az összes pártok. Szó
val, van egy ilyen egységespártunk.

AFGÁN: Milyen ideális! (Jegyez.) 
S ha szabadna kérdeznem, ki ennek 
a szép és harmonikus pártnak a fe- 
je?

BETHLEN: Csekélységem.
AFGÁN: Oh, hisz tudhattam vol

na. (Feláll.) Engedje meg, hogy mi
dőn szíves engedelmével távozom, há
lásan megköszönjem egész Afganisz
tán nevében a bölcs tanácsokat. Allah 
növessze hosszúra szakállát, kegyel
mes uram.

BETHLEN (tréfásan megfenyege
t i) :  Nana, már maga is a lemondá
somra utazik?

AFGÁN : De kegyelmes uram, hogy 
gondolhat ilyet?!

BETHLEN: Mert egyesek szerint 
hosszú szakállam lesz, amikor lemon
dok. (Kezet nyújt.) Üdvözlöm az af
gán kollégákat.

AFGÁN (hódolatteljesen hátrál az 
ajtó felé, de ott megáll sóhajtva): 
Olyan nehéz távoznom!

BETHLEN: Ezt, mint miniszter- 
elnök meg tudom érteni. Mit mond
jak? Én például képtelen volnék erre.

AFGÁN (lecsajtja a fezt a fejérő l): 
Én is képtelen vagyok. (Lelkesen.) 
Kegyelmes uram, vezérem, én fütyü
lök Afganisztánra, fütyülök Amanul- 
lára, fütyülök Habiullahra, én itt 
maradok és belépek abba a szép, ideá
lis, gyönyörű egységespártba.

BETHLEN (kezet nyú jt): No, en
nek örülök. Pártomban tudniillik van 
már minden: arisztokrata, demokrata, 
keresztényszocialista, cionista, agrár, 
kisgazda, kisüstista, októbrista, fa
siszta, fajvédő, antiszemita, pápista, 
kálvinista, jordán, csupán csak afgán, 
az nem volt eddig. No, de most már 
ez is van. Szervusz, kérlek alássan. 
(Karonfogja.) Gyere, bemutatlak a 
pártelnöknek.
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A Borsszem Jankó mindenre
képes melléklete

Vass Józsefnek rossz a kedve, mert 
attól tart, hogy Bethlen elpuskázza

a sajtóreformot.

Ángyán Béla bemutatja, hogy 
kell ülni egy újságírónak.

Spanyolországban megint enyhe cél
zásokat tesznek a sötétben bujkáló

ellenzékiekre.

Trockij eltűnt. Ez alka
lomból közöljük Trockij- 
nak, mint a szovjet-had
sereg főparancsnokának a 
képét. Az ő uralma alatt 
sokkal többen tűntek el.

Aki igazságtalan
nak tartja a Miss 
Európa-választás 

eredményét.

A párizsi zálogházak visszaadták a 
szegények takaróit és felsőkabátjait. 
Képünk a pesti zálogházak állásfog

lalását illusztrálja.

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! A hosszú idő óta tartó nagy hideg, hála a sajtónovella- 
tervezetnek kezd megenyhülni. Egyeseknek a rendelettől direkt melegük 
van. Kisebb havazások azért még előfordulnak, de ez alig észrevehető. A 
képviselőház tagjai például észre se veszik, mert nyári hővel, akarom mon
dani nyári hévvel tárgyalják a fürdőjavaslatot.

Prognózis: Változatlan idők várhatók, a fagy további gyengülésével és a 
Bethlen-kormány pozíciójának szilárdulásával.

Bethlen, az egységespárt 
és a zsidótemető (terítése

Bethlent állítólag folyton kérlelik 
a hívei, hogy ne engedjen be már sen
kit az egységespártba, elegen vannak 
odabent.

Mikor a paksi zsidó hitközség ke
rítést akart emelni a temető körül, a 
hitközség leggazdagabb és legfösvé
nyebb embere, akit elsőnek szólítottak 
föl az adakozásra, ezt mondta:

— Minek egy kerítés a temetőnek? 
Aki már a temetőben fekszik, az nem 
tud úgyse kijönni, aki pedig él, az 
nem akar bemenni.

Bethlen is ezt felelheti:
— Miért állítsak fel az egységes 

párt körül egy kerítést? Hiszen az 
egységes pártból senkise akar ki
menni, aki bent van.

— Igen ám, — mondják a hívei, 
— de azok ellen, akik be akarnak 
lépni !

Bethlen erre így fog válaszolni :
— Barátaim, aki kormánypárti 

akar lenni, azt semmiféle magas kerí
tés sem tudja elriasztani.
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A magyar nemes
Ujságházi llákossy Jenő transzkripciója

(Ezen a címen kedves, elmés vers jelent meg a Bors
szem Jankó 1896 szeptember lS-iki számában, azon a hé
ten, amikor Rákosi Jenő „ mindszentV’ elönévvel magyar 
nemességet kapott. Petőfi ,M agyar nemes” -ének paró
diájából az eredeti tréfás rajzzal együtt, ezt a pár stró
fát adjuk:)

Őseimnek nem volt kardja. 
Rozsda tehát nem is marja. 
De a toliam, az ragyog — 
Én magyar nemes vagyok!

Lázas munka csak az élet, 
Élek én, mert nem henyélek. 
Szinte fölvet a dolog —
Én magyar nemes vagyok!

Jól írjuk, fiúk, a lapot,
S meg ne bántsunk soha papot! 
Sikert így érünk nagyot — 
Én magyar nemes vagyok!

Szépirodalomnak éljek? 
Belletristák mind szegények. 
Lapot írok s olvasok —
Én magyar nemes vagyok!

Megszereztük a sajtótörvény első tervezetét
A Borsszem Jankó munkatársa be

hatolt Ángyán Béla igazságügyi ál
lamtitkár dolgozószobájába és a pa
pírkosárban kutatva, szenzációs irat
ra bukkant. A sajtótörvénytervezet 
első konceptusa volt ez, melyből a 
jelenlegi szöveg készült. A főbb pa
ragrafusokat szószerint itt közöljük:

1. §• Minden közleményért, amely 
. hírlapban jelenik meg, felelős a lap

tulajdonos, a szerkesztő, a segédszer
kesztő, a szerző és minden munka
társ, továbbá a kiadóhivatal egész 
személyzete, a nyomdaigazgató, a 
betűszedő, a nyomdászinas, a kézirat
hordó, a főelárusító, az alelárusító, 
a rikkancs, valamint az a gépgyár, 
amely a nyomdagépeket szállította, 
ideértve a gépolaj-, nyomdafesték- éá 
papírgyártó, illetve szállító cégeket is.

2. §. A vezércikk megírása előtt 
köteles a szerkesztő a vezércikkírót 
azokra a súlyos büntetőjogi következ
ményekre figyelmeztetni, amelyekkel

a független és szabad vélemény- 
nyilvánítás jár. Ha még ezekután is 
ragaszkodik a cikkíráshoz, köteles a 
szerkesztő a soros kir. ügyésznek az 
elkövetendő bűncselekményt sürgő
sen jelenteni, hogy az még idejekorán 
megelőzhető legyen.

3. §. A kritikai cikkek szerzői kö
telesek kézirataikat a sajtóügyi osz
tály főszabászati hivatalának be
nyújtani, hogy ott kiszabassék az a 
pár hónap, amit a cikkért ülni kell.

4. §. Szerkesztőségi üléseket kizá
rólag a „Markócban lehet csak tar
tani.

5. §. Közlésre szánt hírek (bűn
tény, baleset, társadalmi, gazdasági 
vagy egyéb hírek) megjelentetés 
előtt a kir. ügyészségnek bemutatan- 
dók, amely az adatok hitelessége fö
lött soron kívül dönt, de 14 napnál to
vább nem hagyhatja értesítés nélkül 
a szerkesztőséget. Ugyancsak az 
ügyészség vizsgálja át a már ki

nyomtatott hírlapot is, de 24 órán 
belül kell végzést hoznia, nehogy a 
hírlapok kézbesítése késedelmet szen
vedjen.

6. §. Tekintettel arra, hogy a leg
több parlamenti beszédnek semmi 
értelme nincs, minden parlamenti 
felszólalást szószerint kell közölni.

7. §. Álnév alatt nem szabad cik
keket közölni, még a vicclapoknak 
sem. Humoristák kötelesek saját ne
vük alatt írni, hogy poent-gyilkosság 
címén ellenük az eljárás azonnal meg
indítható legyen.

8. §. Minthogy a napi események 
mérlegeléséhez nagy élettapasztalatra 
van szükség, riporternek hatvan éven 
alul senki sem alkalmazható. A ri
porterek idegzetének és testi erejé
nek túlságos igénybevételét, előre
haladott korukra való tekintettel, a 
népjóléti minisztérium egészségügyi 
osztálya szigorúan ellenőrzi és a lap
kiadókat a riporterek mindennapi 
foglalkoztatásától eltilthatja.

9. §. Teljes sajtószabadság bizto- 
síttatik a hírlapok következő rova
taiban: Múzeumok és könyvtárak lá
togatási ideje, Színházak műsora, 
Rádió-műsor, Vásárcsarnoki jelentés, 
Tőzsde-árfolyamok, Lóverseny-pro
gram, Futballmeccsek, Állatvásár, a 
Meteorológiai Intézet jelentése, Víz
állás. Ezekben a rovatokban minden 
lap szabadon érvényesítheti ízlését, 
leleményét és pártállását.

10. §. A hírlapok nyomásáról a lap
tulajdonosok gondoskodnak, de a kor
mány a maga részéről mindent meg
tesz abban az irányban, hogy a hír
lapokat lehetőleg minden oldalról 
nyomják.

11. §. A nemzeti konzervatizmus 
egészséges szempontjai megkövete
lik, hogy a hírlapokban minden cím
sor végén, régi jó magyar sokás sze
rint, pont legyen. Amelyik szerkesztő 
ezt elmulasztja, a pontatlanság sú
lyos következményeinek teszi ki a 
lapot.

12. §. Egyebekben a sajtó korlát
lanul szabad.

m-f-e

Képrejtvény

A Borsszem Jankó február 10-iki 
számában közölt rejtvény megfejtése: 
„ Giilbaba” . A megfejtők közül Ange
lus Mihályné (Szeged, Teleki ucca 
1.) könyvjutalmat kap.
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ARANYKÖPÉSEK
A nő a férfi, illúziójának esik ál

dozatul, a férfi a nő szeszélyének.
*

Sok nőnek csak egy igaz mosolya
van: amit a halál fagyaszt az arcára.

*
A házasság államilag engedélyezett 

zálogház: férj a feleségét, feleség a 
férjét csapja he.

*
• %

A nőben kitüfiö üzleti szellem van. 
Önmagával megalkuszik, az ördöggel 
kiegyezik s a férfival megfizetteti 
magát. *

A tizenöt éves lány és a negyven 
éves asszony mindennel meg tud ba
rátkozni, csak a korával nem.

Karádi Emil

A Hazai Bank Részvénytársaság
Wenckheim Dénes gróf v. b. t. t. el
nöklete alatt megtartott rendes köz
gyűlése elhatározta, hogy a múlt éyi 
1,535.199.45 pengő nyereségből a fel
emelt alaptőke után részvényenként 
4.50 pengő osztalék fizettessék. Elha
tározta továbbá a közgyűlés, hogy a 
rendes tartalékalap az alapszabály
szerű 90.409.34 pengős javadalmazá
son felül további 83.589.28 pengővel, 
a nyugdíjpénztár 80.000 pengővel és 
a Szilágyi ödön-alap 25.000 pengővel 
dotáltassék. ■ jfyr ;

A Belvárosi Takarékpénztár Rész
vénytársaság Székely Ferenc udvari 
tanácsos elnöklete alatt tartott rendes 
közgyűlése az igazgatóság által elő
terjesztett javaslatokat egyhangúlag 
elfogadta. A kimutatott 1,941.720.66 
pengő összegű tiszta nyereségből az 
elmúlt évre a takarékpénztár 6 pengő 
(12%) osztalékot fir.et, 150.000 pengőt 
a tartalékalapra, 30.000 pengőt az 
egyéb alapok javadalmazására for
dít, 56.474.70 pengőt pedig az 1929. 
üzletévre visz át.

A B O R S S Z E M  J A N K Ó
előfizetési árai:

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 fillér

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
VI. MOZSÁR ü . 9. T E L .: ALT. 233— 24.

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZETÊBEN *

VII. RÓZSA UCCA 25
I w w ir m wtiiw iiwm iii www:

FŐVÁROSI
O P E R E T T S Z I N H Á Z

MISS AM ERIKA
Eisemann első operettje 
Szilágyi László szövegével 
I  szezon nagy sikere I

Péchy Erzsi Fejes Teri 
Szokolay Öli Kabos Gyula 
Kertész Dezső Radó Sándor

Farkas Imre Gőzön Gyula Harsányi Zsolt

Gál Jenő: Mister Európa
(A Borsszem Jankó párizsi szerkesztőségének rádiógramja)

Óriási érdeklődés mellett most tartották meg Páriában az európai szép- 
ségkirály-választást. Magyar részről Freystadtler Jenp pasa, Sokorópátkai 
Szabó István, Gál Jenő, Karinthy Frigyes, Kuna P. András, Rothenstein 
Mór, Radó Sándor és Teleki Pál gróf indultak. Spanyolország részéről maga 
Alfonz király, az egyesült orosz emigránsok részéről főleg Trockij, míg 
Olaszország részéről D'Annunzio jelentette a legnagyobb konkurrenciát.

. A választás nagy izgalom után magyar diadallal végződött. Az elődöntő 
után Gál Jenőt a második menetben túlnyomó szótöbbséggel Európa szépség- 
királyává választották. Az első üdvözlő táviratot Erdélyi Béla küldte. Mister 
Európát azután sorra üdvözölték: a Fajvédő Párt, az Orsolya-Szüzek, Schadl 
bíró, Temesváry főügyészhelyettes, Greil biró és Minich tanár.

Gál Jenőt a választás után autóba ültették, de a párizsi lányok kifog
ták a benzint a kocsiból és az Eiffel-toronyhoz húzták. Ott felmászott az 
E if fel-torony csúcsára és hatalmas, messzehangzó beszéddel köszönte meg az 
ünneplést. A beszédet Nyugatafrikában is lehetett hallani.

Közben ezerszámra érkeztek a házassági ajánlatok. Többek között 
Greta Garbo, Clara Bow, Jeritza Mária, Dolores del Rio is megkérték Mis
ter Európa kezét. Egy spanyol hercegnő értékes gyűrűt ajándékozott Gál 
Jenőnek, aki ezer rendőrrel védte meg testét a párizsi serdülő és felserdült 
leányok ostromától. A „Paramount” és a „First National”  ajánlatot tett, 
hogy vegye át John Barrymoore és Ramon Novarro szerepkörét, de Gál 
Jenő gondolkodási időt kért. Kijelentette, hogy ha szerződik csak beszélő 
filmen akar szerepelni.

Egy fehérneműgyár habselyem fehérneműt ajándékozott Gál Jenőnek, 
egy gramofóngyár pedig legújabb típusú beszélőgépét küldte el. Mister 
Európa rögtön kipróbálta és elindította a gépet. Ugyanakkor ó is beszélni 
kezdett. Az eredmény az lett, hogy a gramofónlemez teljesen elromlott, mikor 
Gál Jenő beszéde közepén tartott.

Európa szépségkirálya ezután Dolly Jancsihoz ment, hogy megköszönje 
a nagy segítséget, amellyel lehetővé tette, hogy a szépségversenyt megnyerje. 
Ugyanis Dolly Jancsi volt az, aki Gál Jenőt kikészítette és felöltöztette a 
versenyre.

Harmadnap Nizzába utazott Gál Jenő, ahol megnyerte a szóvirág
csatát. Közben negyvenhétezer nő fenyegetőzött öngyilkossággal, mert Gál 
Jenő nem akarta meghallgatni őket. Azt mondta, örül. ha ót hallgatják.

— PANAMÁBAN IS OLYAN 
SZIGORÚ A SAJTÓTÖRVÉNY?

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐMUNKATÁRS:

G Á S P Á R  A N T A L
LAPTULAJDONOS : 

BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma március 1-én jelenik meg



Nincs nraságodnak valami ócska ruhája ? 
Miért ? A magáé talán nem elég ócska?.

Bethlen megszünteti a spanyolt
Mint értesülünk, Bethlen a Buda

pesten fellépett spanyol ellen hivata
los jelöltet óhajt felléptetni. Bethlen
nek ez a diplomáciai fogása nemcsak 
orvosi, de laikus körökben is általá
nos megnyugvást keltett. Azt ugyanis 
még a laikusok is tudják, hogy a spa
nyol a hivatalos jelölttel szemben fel
tétlenül csúnyán meg fog bukni.

À la Mátyás
Befagyott a Duna... Hol vagytok 

aza badki rá Iy választók ?

Konzílium  
a Dob uccában

ORVOS: Hát itt nincs semmi ko
molyabb baj, Hosenglanz úr. Legfel
jebb azt javasolhatom, fürödjön meg.

BETEG: Szó sincs róla, doktor úr. 
Én mindenesetre megvárom, míg a 
fürdő javaslatból törvény lesz.

A tihanyi visszhangnál
ÉN : . . .  Mit fognak a sajtótörvény 

életbelépése után az újságok csinálni 
és írni?

A VISSZHANG: . . .s ír n i!

L A P Z Á R T A :

í j  m elegedőhelyeket állít fel a kormány
A tartós belpolitikai hidegre való tekintettel a Bethlen-kormány dicsé

retes szociális intézkedésre határozta el magát. Budapesten és az ország 
több pontján legközelebb melegedöhelyeket állít fel a húsosfazék mellől ki
szorult elemek és az ellenzékiek részére. A melegedőhelyek fűtésére szüksé
ges szén beszerzéséről egy új részvénytársaság gondoskodik, amelynek élen 
az egyrégespárt egyik tagja áll.

Házassági ok
— Mért mentél végül mégis felesé

gül Tamáshoz?
— Meguntam, hogy minden este a 

nyakamon ült.

A „spanyol" meg az ő diktátora.


