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. . .  és a miniszterek?

Scitovszky belügyminiszter: Csak annak adunk magyar nevet, aki érde
meket szerzett rá . . .

A tengeri fürdő
Néha az embernek szüksége van 

inspirációra. Nekem akkor kellett ez 
a szokatlan érzés, amikor egyik hír
névre vergődött regényemet írtam. 
Egyik fejezetében egy fiatal ember és 
egy ifjú hölgy beszélgettek a velencei 
Lidón. őszintén bevallom, még soha
sem fürödtem tengerben és így fogal
mam sincs azokról a magasztos érzel
mekről, amelyek ilyenkor megszállják 
az embert. De, hogy mégis hűen írjam 
meg a jelenetet, a következőket mű- 

. veltem:
Mindenekelőtt langyos vizet öntöt

tem háziasszonyom régi fürdőkádjába 
és a tegnapi vacsorámból megmaradt 
szardiniát a vízbe eresztettem. Ez volt 
a tenger és én beleültem. Lábaimra 
homokot szórtam, szememre kék szem
üveget tettem és ez volt a csodásán 
azúrkék olasz ég. Mellettem egy sám
lin égett a konyhalámpa, ez helyette
sítette az izzó déli napot.

Behunytam a szemem és vártam a 
hangulatot.

De nem jött.

—  Vagy úgy! — gondoltam és zöcs- 
kölni kezdtem a fürdőkádat, hiszen a 
tenger hullámzik.

De a hangulat nem jött, pedig itt- 
ott csíptem magamon is egyet, hogy 
a tengeri rákok csípős megjegyzéseit 
is pótolhassam. Már úgy rángattam 
a kádat jobbra-balra, hogy a tenger 
zúgva lépett ki a medréből és elön
tötte a környéket, a harisnyáimat és 
cipőimet, amelynek lukjain be, illető
leg kiszivárgott a víz. A szardínia 
merész ívben repült néhány lábnyira 
a kádtól, ezzel jelezvén, hogy a ten
gerben repülő halak is vannak.

És mert az ihlet, a tengeri hangu
lat még mindig nem érkezett meg, 
bosszúsan szállottam ki a vízből és 
gyönyörű regényemből kihagytam a 
lidói jelenetet. De a tengeri fürdő 
balsikere folyton a fejemben motosz
kált. Miért nem jött meg az ihlet, 
hiszen a miliő olyan hűen volt meg
szerkesztve?

Végül ez is kiderült. Éppen herin- 
get vacsoráltam, mikor a gondolat 
eszembe ötlött. Oh, mert én szeren
csétlen, elfelejtettem megsózni a vizet.

7
Hét m odern gyógym ód
rheuma, isehias. ideg, ütőérbaj 
ellen.
Dr. RÉH ELEKTROM ÁGNE
SES GYÓGYINTÉZETÉBEN
VI, Vilma királynő út 11 sz.
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Az orvosok bajai
Végre! Fölfedezték, hogy az orvo

sok túlnyomó része nyomorog. Most 
már csak az van hátra, hogy az orvos
nyomor megszüntetésére Orvostársa
dalombiztosító Intézetet létesítsenek, 
lehetőleg néhány zsíros elnöki állás
sal.

*
Érthetetlen ez az orvos-nyomor. 

Hát már az orvosoknak sincs munká
juk, tűikor minden olyan beteg ebben 
az országban?

*

Budapesten azért megy rosszul az 
orvosoknak, mert sok a házbér, vi
dékre meg azért nem mennek, mert
kevés a bérhá*. '

*
Egy mentöötlet mégis fölmerült : 

fi legközelebbi orvos-kongresszus 
Baján lesz. így akarnak segíteni az 
orvosok baján.

Seiífensteiner Salamon 
és Búd János

kereskedelmi minisztersége
Megkérdeztük Salamon bátyánkat, 

vájjon miféle garanciát tudna nyúj
tani Búd János, az új kereskedelmi 
miniszter arra vonatkozólag, hogy ő 
jobb kereskedelmi miniszter lesz, mint 
az elődei. Salamon bátyánk egy Por- 
toricora gyújtott és a következő anek
dotával válaszolt:

A kormány főtanácsos új sofőrt vett 
fe l és a bizonyítványát kérte.

— Nincs bizonyítván ttom. —  felelte 
a sofőr, de hozhatok.

—  Hát hozzon.
— Csakhogy erre pár hónapig kell 

várni, méltóságos úr,
— M iért?
— Mert a volt gazdámnak a leg

utóbbi karambolom óta legalább pár 
hónapig kell még a kórházban feküdni.

Kedves Borsszem Jankó!
A kis fiú panaszkodik a mamájá

nak, hogy a tanítója üldözi. A mama 
elmegy az előadásra, hogy megtudja 
a valót.

—  Dehogy bántom igazságtalanul 
—  mondja a tanító. —  Ott a baj, 
hogy a fiú nem tud semmit. Gyere 
csak ki a táblához, Karcsi és mondd 
meg, mennyi., ötnek a fele?

—  Látod, mama, — szól Karcsi —  
ha azt mondom, hogy három, akkor 
sok, ha azt mondom, hogy kettő, akkor 
kevés.

Ö nagysága —

hazajött a Lidóról.
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Beszélgettem 
egy nagyrévi asszonnyal
Hetek óta a nagyrévi férjek bélis

tára helyezése a napilapok legolvasot
tabb rovata. A  hosszú tudósítások 
azonban kissé hézagosak. így például 
egyetlen interjút sem olvastunk a 
nagyrévi hölgyekkel. A Borsszem 
Jankó pótolja ezt a hiányt. íme:

A  nagyrévi özvegyasszonyok egyike, 
természetesen a község legelőkelőbb 
hölgye, nagyon zárkózottan fogadott. 
Bocsánatot kért, hogy sok légy alkal
matlankodik a szobában, de —  saj
nos —  nem szolgálhat arzénes légy
papírral, mert kifogyott a készlet. 
Azóta nagyon elszaporodtak a férgek, 
igaz viszont, hogy a férjek alaposan 
megfogyatkoztak. Kertelés nélkül 
megkérdeztem tőle:

—  Igaz, hogy megölte a férjét?
Elszörnyülködve felelte:
—  Én? Hiszen még a légypapírnak 

sem tudok ártani.
—  Hát miben halt meg a férje?
—  Szegény nagyon mérges termé

szetű volt és a szíve ölte meg.
—  Ez stimmel, hiszen mindig azt 

mondotta magának, hogy: szivecském.
A  fegyőr lépett be és kihallgatásra 

vitte őnagyságát. Amikor visszajött, 
dühösen kifakadt:

—  Most meg azt fogják rám, hogy 
a földért öltem meg a férjemet. Bo
lond lettem volna tíz holdért gyilkolni. 
Nem mondom, tizenötért!...

—  Mik a tervei?
Légyintett :
—  Mióta a légypapír-vád megszü

letett, nincs semmi tervem. Ha kisza
badulok, férjhez megyek.

—  És gondolja, hogy akad férfi, 
aki feleségül meri venni?

—  Hogyne. De az oltár előtt ki
hagyjuk azt a mondatot, hogy: „Légy 
hű mindhalálig.”  (p. !•)

Mi legyen
a wtalkie“ magyar neve?
Mi legyen a beszélőfilm, a „talkie” 

magyar neve? Ahogy a mozófénykép- 
színházból „mozi” lett, biztos, hogy a 
beszélő- vagy hangos filmszínházra is 
kitalálnak valamit. Nekünk egyelőre 
két tippünk van : Hangi és Dumamozi.

Aki jobbat tud, küldje be. A leg
elmésebb és legrövidebb név kitaláló
ja értékes könyvjutalomban részesül.

—  NEM KELLENE  MAR ISMÉT 
EGY KIS TABU LA RAZZIÁT CSI
N Á LN I AZOKBAN A K Á R T Y A 
KLUBOKBAN?

A kötelező ruhatár

Budapesten még mindig tombol az a fél-barbár divat, hogy minden nyil
vános helyen leszedik az emberről a kabátot meg a kalapot. Mint értesülünk, 
a közeledő zsidó nagyünnepeken már a zsinagógákban is kötelező lesz a ruha
tár és a férfiaknak csak kalap nélkül lehet majd bemenni.

Balatonföldvár
Balatonföldváron lesz hát 
Az a játékkaszinó?
Ott működik majd a híres 
Monakói nyaktiló?
Jó, de ha már szép Balaton- 
Földvárra új éra vár, 
Változtassák meg a nevét 
így: Balatonkártyavár.

T Á V IR A T

M A Y E R  JÁNOS
A L ILLAFÜ R E D I FÚRÁST 

CSAK ELNÉZTEM, DE A PO
L IT IK Á M A T  NEM HAGYOM 
M EGFÚRNI! B E TH LE N

Klebelsberg, az más!
— Mi a különbség Klebelsberg és 

sok régi kultuszminiszter között?
—  Csak egy betű. A legtöbb elődje 

csak kultuszminiszter volt, de ő 
kultúrminiszter.
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FŐ V Á R O SI
I O P E R E T T S Z Í N H Á Z I

Izgalmas amerikai riport j
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FE LV O N Á SB A N

A pedáns táviróhivatal
X. Zsigmond, javakorbeli földbirto

kos, megnősült és fiatal feleségével 
kastélyában töltötte a mézes hónapo
kat. Az asszonykának a rendes idő
ben gyermeke született. A  boldog férj 
táviratban jelentette az eseményt a 
városban lakó apósának:

„Ilonka ma egészséges fiúcskának 
adott életet. Csókol a boldog apa, 
Zsiga.”

A  leadó távíróhivatalban nem tud
ták pontosan kibetűzni a Zsiga szót 
és mint ilyenkor szokásos, zárójelben 
ezt írták melléje:

„Zsiga más is lehet”

—  Már jön a vonat. Maga is Bür 
göZfdre utazik?

— Noná Palesztinába!
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Borsszem Jankó a színházban

Borsszem Jankó szöveges színlapia
MAGYAR SZÍNHÁZ 

Szépasszony kocsisa
Első felvonás. Móricz Zsiga a fe

leségével Leányfalun sétál. Egyszerre 
csak Fedák Sárival találkoznak. Zsi
ga ránéz Zazsára, Zsazsa ránéz Zsi
gára —  és kész a kocsi. A szépasz- 
szony kocsija. Most már csak kocsis 
kell. Simonyi Mária ép egy taxi
sofőrért akar telefonálni, mikor re
pülőgépen leszáll Bródy Pista és be
mutatja Hegedűs Gyulát, aki vele 
jött. Zsazsa káromkodik egy-kettőt, 
Hegedűs visszakáromkodik, mire Zsa
zsa kijelenti, hogy a kocsis tetszik 
neki. Csak az a baj, hogy nem tud 
zaftosabban káromkodni. De ő majd 
megtanítja. A végén már úgy fog 
káromkodni, hogy még egyszer meg
reped tőle a Tordai hasadék a Ma
gyar Színház irodájában. Bródy 
Pista csak arra figyelmezteti Zsigát 
és Zsázsát, hogy Zombory Mercedest 
is felülteti a kocsira, mert kell, hogy 
valaki legyen, aki elpirul, amikor ká
romkodnak. A kocsi elé két lovat fog
nak és így lesz a 42 HP Mercedesből 
két lóerős Zombory.

Második felvonás. Zsazsa már ti
zennégy év óta egy födél alatt lakik 
Hegedűssel, tehát kiderül, hogy ár
tatlan. Ezt Móricz Zsiga és Simonyi 
Maja is megerősíti. Hegedűs röstelli 
a dolgot és hogy zavarát leplezze, 
folyton eszik. Mikor már a Magyar 
Színház közelében lévő vendéglők min
den készlete kifogyott, gutaütésről 
panaszkodik, de Fedák csak ennyit 
mond neki: „maga édes, kadvas” , — 
és mikor ezredszer mondja, hogy 
„kadvas” , Hagadús szama könnytől 
nadvas. Közben a publikum nagy
szerűen mulat, sőt: mesztic. A füg
göny abban a reményben megy össze, 
hogy az a néhány parthie, ami a da
rabban készül, szintén összemegy.

Harmadik felvonás. Andaházi-Kas- 
nya Béla unatkozik, mert a szín 
ugyanaz, pedig ő szeretett volna még 
egy díszlettervet festeni. Fedák nem

„6 ember, 40 ló”

• —  Tessék besétálni. . .  Itt látható 
a magyar kereskedelem képe: 6 ke
reskedő, 40 végrehajtó.

unatkozik, mert már tizedszer öltözik 
át. Mikor kombinéban áll a színpadon, 
a régi molett-kedvelő férfi-korosztály 
nagyot sóhajt a nézőtéren és nyom
ban elhatározza, hogy Steinachoztatni 
fogja magát, mert most már érdemes. 
A  sovány-párti férfiak —  nő híjján
— Balassa Jancsiban gyönyörködnek. 
Móricz Zsiga a felesége lovagló
dresszét, Bródy Pista a sikerült szín
padi dresszurát élvezi. Zsazsa énekel, 
ettől Czencz János festőművész az 
egyik páholyban cencogni kezd, de 
Hegedűs zengő baritonja elnémítja. 
Mindenki meg van hatva. Rácz Géza 
a színfalak mögött beleegyezik mind 
a három házasságba, ami nagy szívre 
vall, mert ő adja a hozományt. A si
ker azzal végződik, hogy Fedák mint 
Hegedűs neje kijelenti, hogy soha 
többé ez életben nem káromkodik — 
ott egye meg a fene azt a ronda dögöt 
is, aki eztán a pofáját jártatja! 
Bródy Pista elégedetten dörzsöli a 
kezét, pedig Móricz Zsiga kapja a sok 
tantiémet.

VÍGSZÍNHÁZ 

Két lány az uccán
Első felvonás. Jób Dani és Roboz 

Imre megfogadják Ernőd Tamás és 
Török Rezső tanácsát és a Vígszínház 
direktori szobájából az uccára mennek 
két lányt keresni. Az egyiket, Titkos 
Ilonát, a svábhegyi Rege úton, a má
sikat, Dayka Margitot, Szegeden, a 
Kárász uccában találják meg. Bemu
tatják őket egymásnak. Titkos kije
lenti, hogy ő nem játszhatja a mal- 
teros szüzet, Dayka viszont, hogy ő 
még nem érzi magát elég erősnek egy 
uccai művésznő domborítására. A 
szakértőnek felhívott Gaál Franci 
nem elegyedik a dologba. Most már 
van két lány, —  mondja Ernőd —  de 
mi lesz a darabbal. Annyi baj legyen,
—  mondja Török —  itt a malter, majd 
összeragasztjuk. Mikor a kis Dayka 
már egészen teli van malterrel és 
egyéb építkezési anyaggal, nagyon 
megtetszik a finom Törzs Jenőnek, 
aki mint építész bukik a malter- 
parfömre. De a kis Dayka, nem tud
va, hogy a Vígszínháznál Törzs a 
sztár, kipofozza a hálókamrájából. 
Törzs bejelenti sérelmét a direkció
nak. Ernőd és Török felajánlják a tel
jes reparációt. Ettől a publikum olyan 
tapsviharban tör ki, amit csak a re- 
parációs bizottság kapott volna Ber
linben, ha elengedi a jóvátételt.

Második felvonás. Közben elkészült 
a ház, ahova Titkos és Dayka beköl
töznek. Szerzők jóvoltából kapnak he
lyet, pedig állandóan telt ház van. A 
kritika erősen a körmére néz Dayká- 
nak, de nem talál semmit, mert a kis
lány manikűr lett és nagyon gondoz
za a körmeit. Az oroszlánkörmöcskéit. 
Titkos attól fél, hogy Törzs, az 
építész, tető alá viszi Daykát, ahe
lyett, hogy leépítené. Elhatározza te

hát, hogy „feláldozza magát” . Góth- 
né, aki jól ismeri Titkos múltját eb
ben a darabban, felkacag: „Ahogy ez 
egy áldozat tőle!” Törzs már-már ál
dozni akar, de a Király Színházból 
futár jön és lihegve jelenti, hogy For- 
rai Rózsinak tudomására jutott a do
log és rögtön szakít a „Pesti családi- 
dal és rohan a Vígszínházba és akkor 
kész a skandalum. Ernőd és Török azt 
izenik Forrainak, hogy ne féljen, ők 
majd vigyáznak az urára. A publikum 
reszket az izgalomtól, Góth, mint ál
rokkant, fokozottan reszket, csak 
Dayka nem reszket a kritikusoktól és 
a Vígszínház a műsor-csinálás gond
jaitól. Ernőd már nem Tamás a siker
ben és megbocsátja szerzőtársának, 
hogy Törököt fogott benne.

Harmadik felvonás. Törzs szerel
méről Titkos iránt kiderül, hogy 
Dayka-mese. Jób Dani telefonál Lá
zár Ödönnek, nyugtassa meg Forrai 
Rózsit. Dayka bele akar ugrani a 
Dunába, hogy bebizonyítsa, hogy ő 
nem száraz Dayka, de hidegnek talál
ja a vizet, ami érthető is, hiszen vége 
a szép nyárnak. Törzs megtudja, 
hogy ezt a Daykát akarta ő az első 
felvonásban dadává avatni és autót, 
villát, ezüstkanalat, brilliánst kínál 
neki, hogy a szeretője legyen. De a 
kicsike nagyon szerény: ő csak a fe
lesége akar lenni. Törzs —  nebich ! — 
boldog, hogy ilyen olcsó áron kapja 
meg a nőt. Titkos csalódottan Párizs
ba megy, ahol most jobb a tőzsde- 
konjunktura. Ernőd és Török kijelen
tik, hogy erkölcstelen dolog ugyan két 
lányon ennyit keresni, de nyugodt le
het a közönség, az a két lány is ép 
eleget keres. Sőt a Vígszínház is ke
res. A  publikum pedig végre talált 
valamit.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ 

Földnélküly János
Első felvonás Lengyel Menyhért a 

„Fészek” drámaíró-asztalánál kifejti, 
hogy jobb mesterség a féregirtás, 
mint a drámaírás, mert a féregirtó- 
nak csak egyszer kell egy szert kita
lálni, míg a drámaírónak minden év
ben ki kell találni egy témát, hogy a 
kritikusokat kiirtsa. Lautsprecher

— VÁJJON A FRANCIÁK K I
NEK AZ EGÉSZSÉGÉRE ÜRÍTIK A 
RAJNAIT?
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útján értesül Lengyel kijelentéseiről 
Karinthy Frigyes, aki abbahagyja 
billiárdpartiját a Hadik-kávéházban 
és telefonál Lengyelnek, hogy van 
egy féregirtó témája. Várjon egy ki
csit, előbb fel akarja kapcsolni a fe
jét, mert ráhágott a főpincér, ami
kor a billiárd-asztal alá hajolva ke
reste a golyót. Még szerencse, hogy 
srófra já r a feje, különben most nem 
tudna szolgálni a jó témával. De 
előbb garanciát kér, hogy vájjon 
szidhatja-e a darabban a szerzőket. 
Lengyel biztosítja, hogy Heltai Jenő 
igazgató, mint a Színpadi Szerzők 
Egyesületének elnöke salvus conduc- 
tust ad neki. Karinthy gyorsan be
csomagol az irattáskájába két gallért, 
egy logarithmus-táblát, egy kémiai 
és csillagászati tankönyvet, két tucat 
aforizmát és ugyanannyi ellenaforiz
mát, 64 paradoxont és viceverza. Fel
ül az időgépre és 2514-ben megérkezik 
a Fészek-klubba. Lengyel Menyhértet 
keresi, de megtudja, hogy a kitűnő 
drámaíró a rendőrségre ment, ahol a 
tolvaj szótárt tanulmányozza.

Második felvonás. Lengyel már tel
jesen kiképezte magát a jassz- és be
törő-nyelvben. Karinthy a saját szó
tárát veszi elő és most keverik a két

nyelvet. Az így keletkező új nyelvnek 
ezt a nevet adják: Földnélküly (nor
mals: Freud.). A jó Svitovszky bel
ügyminisztert elönti a pulykaméreg, 
hogy névmagyarosítási bűncselek
ményt követtek el és hekusait (értsd: 
rendőreit) rászabadítja a két íróra. 
Lengyel Menyhért neszét veszi a do
lognak és hogy ne tudják elfogni, be
törőnek öltözik. Karinthy ugyanezen 
okból zsebmetszőnek maszkírozza ma
gát. így dolgoznak két felvonáson ke
resztül. A  rendőrség közben megta
lálja Sipeki Balás Károly szerelmes 
leveleit, leleplez egy vakmerő bandát, 
amely tömegesen követett el névma
gyarosítási bűntetteket, letartóztat 
tizenöt kereskedőt, akik nem tudták 
lefizetni a Társadalombiztosítói díja
kat, csak Karinthynak és Lengyelnek 
üti bottal a nyomát. A két szerző így 
a legnagyobb biztonságban folytat
hatja a drámaírást. A bonyodalom 
tetőfokán Karinthynak hirtelen ötlete 
támad: leutazik a szegedi tanyákra 
és egy kocsmába megy, ahol Móra 
Ferenc kalauzolása mellett megtudja, 
hogy a legények, ha duhajkodnak és 
fejbeverősdit akarnak játszani, előbb 
leütik az égő petróleumlámpát. Hopp, 
megvan! —  kiált fel Karinthy, aki a 
közönséget akarja fejbekólintani, le

fogom üttetni a villanycsillárt a má
sodik felvonás végén. így is történik. 
Lengyel örül, hogy így a hóna alá 
nyúlt szerzőtársa és most már nem 
búsul a Lengyel hóna állapotján. A 
rendőrség megjelenik és be akarja 
kísérni Karinthyt, de Lengyel ezt 
megakadályozza, mondván: Kérem, 
várják meg a harmadik felvonást, 
hátha akkor kiderül, hogy ártatlan.

Harmadik felvonás. Ismét a Fészek- 
klubban. Molnár Ferenc megérkezik 
és dr. Reinitz Miksa fogorvosnak el
meséli új darabja témáját. Lengyel 
és Karinthy is hallgatja. A  fogorvos 
elhiszi, hogy Molnár témája elsőren
dű, de Lengyel és Karinthy kifogáso
kat emelnek. Erre Molnár előrántja 
a revolverét és „Egy, kettő, három” 
kiáltással arra kényszeríti őket, hogy 
tapsoljanak neki. Karinthy közben 
elneveti magát, mert arra gondol, 
hogy milyen remek paródiát tudna ő 
írni a „Földnélküly János” -ról, de 
Lengyel túlharsogja, mert neki tiszta 
haszon, hogy erről a darabról nem 
Karinthy ír paródiát. A közönség he
ves „skajach” kiáltásokkal üdvözli a 
két illusztris írót, akik Földnélkülyek 
voltak és a tantiémekből kizgazdák 
lesznek. Molnár Jenő

Tűnődés
Seiffonstcíner Salamoniul

Búd János mi
niszter orc.ság kije
lentette, hodj ű 
ok or lenni oz elsű 
kereskedü meg oz 
elsű iparos oz or
szágban. Eccer edj 
fiotol színész fö l
kereste o specialis
ta orvost, oki űtet 
megvizsgált, oztán 

megkérdezte tűle: „M i a foglalkozá
sa? — „Első szerelmes vagyok!”
— vágta ki o színész. O dakter 
mosolyogva felelt: „Megnyugtatom, 
barátom. Ebben az esetben nem maga 
volt az első szerelmes.” — Oszposz 
megnyugtathatjuk o Búd János ore- 
ságot: nem ű itt oz elsű kereskedő 
és iparos. Onnok o Tomcsányinok 
meg másoknak is volt törvénytelen 
viszonya oz iparral meg o kereskede
lemmel.

Dobbuccai sóhaj:
— Addig beszéltek arról a Miss 

Palestináról, amíg egészen mísz lett.

I MAGYAR SZÍNHÁZ

S Z É P A S S ZO N Y
KOCSISA

Móricz Zsigmondi
pompás vígjátéka

Fedák Sári és 
Hegedűs Gyula

a főszerepekben

Fajvédők egymás közt
— Olvastad? Klebelsberg azt mond

ja, hogy a kultuszminiszter köteles
sége vészjelet adni az országnak.

—  Majd meglátod: a végén ebből 
a vészjélből Vészi-jel lesz.

A várva-várt demokrácia

avagy: Bethlen István nem feledke
zett meg az adósságairól, sőt bemu
tatja a készfizető kezest.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
— O Vígszín

ház ojdonságo, o 
„Két lány az ut
cán” adjon pálja- 
rálasztási écát o 
te két láng y ód
nak!

— O Sipeki Ba
lás Károly tonár 
oreságot invitál
já l te edj barát
ságos feketére oz 
Orczy-kávéházbo !

—  Merüljél te el oz Európai Edje- 
sült Államok problémájábo és vesze
delmes tünetek küzt szállítsonok té
ged edj genfi szanatóriumba!

—  Olejan kalamitást csináljon o te 
feleséged nyorolás küzbe, mint o 
Mayer miniszter o Bethlen oreságnok!

—  Küvessél el te mindent, hodj oz 
ínséges orvosok foglalkoztatta ledje- 
nek!

— Iratkozzon be o te érett fiad o 
szerelem iskolájábo és külljön tene
ked otána rögtön fizetni o leckepénzt !

Ú J  S Z Í N H Á Z

KAJÜT
BENAMY SÁNDOR

szenzációs első színműve __

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI
ESEMÉNY
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A Borsszem Jankó képes melléklete

Megint szervezkednek a kisgazdák. 
Mint képünkön látható, az egységes 
párt örömében tótágast áll.

Pesti családapa beiratta gyerme 
keit az iskolába.

Megkezdődött az őszi vadászat

Klebelsberg kü
lön iskolát tart 
fenn politikailag 
iskolázatlan fel
nőttek számára.

Megbízhatatlan hirek 
szerint Héjjas Iván is 
önkéntes csapatot szer
vez egy kis palesztinai 
kilengésre.

A pesti ószeres: Megyek Paleszti 
nába. Ott most jó üzletet lehet esi 
nálni az arabokkal.

—  Aztán minek kendnek a balta 
meg a zár?

— Hát nem tudod, annyuk, hogy 
a Baltazár az új vezérünk!

A vendéglősök kérelmére közöljük 
ezt az esős képet. Régi kabala ugyan
is, hogy lapzárta után mindig meg
fordul az idő.

Ez lesz Balatonföldvár új 
címere?

Modern nászéjszaka
A  strandon ismerkedtek meg. A 

nőn divatos trikó feszült. Látni lehe
tett rajta, hogy mindent látni rajta.

Azután egy bálban találkoztak. A 
nő egy szál estélyi ruhában didergett. 
A  nőtől alig lehetett látni a ruhát.

A  lánykérés a dunaparti korzón 
történt. A  nap aranyosan sütött, a 
Dunának nem látszott a feneke, ellen
ben a nő keresztberakta a lábait.

Esküvő után nászútra mentek. Mi
kor az elegáns hotel-szobában egye
dül maradtak, a férfi két kezébe 
fogta piruló kis felesége arcát és sze
relmes dadogással mondta:

—  Most egészen az enyém vagy ... 
és többé nem lehet titkod előttem.

És remegve várta, hogy szépségé
nek minden titka feltárul. De az asz- 
szonyka vonakodott. . .  A  férfi báto
rítóan szólt:

—  Ne szégyeld magad, kis csacsi. 
Hiszen a férjed vagyok és csak lát
hatom végre azt, amit még soha senki 
nem látott: a szádat.

—  Na, ne! —  húzódozott a menyecs
ke, de azért lányos szemérmetességgel 
letörölte ajkáról a rúzst.

(Szatmár) Dénes Sándor

Baltazár, Mayer, Bethlen

Azt hittük: már tisztább lesz az 
ájer, —
Baltazárral tanácskozott 
Mayer.

Baltazár mint ősmagyar dé
ni okrát.
Átnyújtotta programjának 
csokrát.

Fogta ezt a csokrot derék 
Mayer,
Folytatását hadd mondja e 
száj el:

Minthogy baja nincs a parla
menttel,
A csokorral Bethlen grófhoz 
ment el.

Bethlen István átvette a 
csokrot
s megdicsérte Mayert, mint a — 
bokrot.

Eddig tart a mese és a 
vég ez:
Mayer tervez, de Bethlen gróf 
végez.

A szimfónia
Kedves Borsszem Jankó! A  szimfó

nia öt tétele közül az elsőt lejátszot
ták. Riadt megdöbbenés a zeneértők 
közt, dermedt csönd a hangverseny- 
teremben.

Mikor a szerző a második részt 
kezdi vezényelni, hirtelen megtántoro- 
dik, a fejéhez kap, elsáppad és ha 
hozzá nem ugrik az első hegedűs, el
terül a dobogón. Többen odasietnek 
és a művész-szobába segítik az elájult 
komponistát. Itt az egyik vizet hoz, 
a másik borogatást csinál. Egy kri
tikus is jelen van, aki aggodalmasan 
szól az ápolókhoz:

—  Csak étert ne szagoltassanak 
vele, mert még magához tér és tovább 
dirigál.

Jobb család
Két kislány beszélget a korzón:
—  Mink úgy bánunk a nevelönönk- 

kely mintha a családhoz tartozna.
— Nekünk ezt nem szabad. Nekünk 

nagyon udvariasoknak kell lenni 
hozzá.
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Palesztinából írjá k nekünk:
A  palesztinai vérengzésnek, mint 

ezt az angol bizottság megállapította, 
tisztán gazdasági háttere van. Az 
utóbbi időben odatelepült zsidók u. i. 
a bennszülött arab lakosságát a kubi- 
kosi, napszámosi, teherhordói és gyári 
munkási pályákról fokozatosan kiszo
rították és orvosi, ügyvédi, mérnöki, 
kereskedői, gyárosi, bankári, egyetemi 
tanári és államhivatalnoki pályákra 
kényszerítették. Az ébredő fakírok 
numerus clausust követelnek, hogy a 
zsidókat ez utóbb felsorolt pályákra 
csak arányszámukhoz mérten enged
jék. A zsidóság körében óriási az el
keseredés. Sokan az Európába való 
vándorlás eszméjével foglalkoznak, 
annál is inkább, mert letelepítésükre 
orosz, román, német és magyar rész
ről a legcsábosabb ajánlatokat kap
ják. A  szép eszme kivitele valószínű
leg azon fog hajótörést szenvedni, 
hogy a zsidók görcsösen ragaszkodnak 
a Sirámok falának Budapesten való 
felállításához, amire azonban Moszkva 
is reflektál. Snowden és Stresemann 
közbelépésére e diplomáciai bonyodal
mat most úgy akarják megoldani, 
hogy a fal Moszkvában, a siralom 
pedig Budapesten legyen.

Két lány az uccán .
Ernőd Tamás és Török Rezső színműve nyomán —

A pöstyéni kiír park ban
— Mégis csak jó, hogy nem vándo

roltam ki Palesztinába.
—  Hogy jut ez az eszébe?
— Kúra közben jövök csak rá, 

mennyivel többet használ a reumám
nak egy ilyen pöstyéni iszapfürdő, 
mint egy palesztinai vérfürdő.

Főreáliskolai igazgató
Győr

Ön a zsidó diákokat külön osz
tályban taníttatja? És akkor még 
csodálkozik a „Magyarság” , hogy 
a zsidó fiúk jobban tanulnak! Ez 
természetes, ha ilyen extra elbá
násban részesülnek. így fest a 
magyar reál-, sőt főreálpolitika !

Bajtársi Szövetség

— Hallotta, viciné? Mindenütt be 
akarják tiltani a lármát.

—  Azt a kormányt szeretném én 
látni, amelyik nekem meri mondani: 
Csönd legyen, tisztelt ház!

— Most már legalább nem vagyunk sötétben. Hátha így észrevesz ben
nünket az a csinos Bethlen Pista!

A jó üzlet
A világháborúban történt. A német 

megszálló csapatok valahol Volhyniá- 
ban elfogtak egy szegény házalót és 
rövid úton huszonöt botütésre ítélték. 
A  szerencsétlen nagyon odavolt s 
tudta, hogy gyorsan kell cselekednie, 
ha menekülni akar. Odasompolygott 
hát az ítélet végrehajtójához, a zord 
német káplárhoz és hirtelen kiegye
zett vele.

—  Káplár úr, —  mondta neki — 
tegyen úgy, mintha ütne, de azért 
nem muszáj ütni. Itt van kétszáz 
márka.

—  Gilt! —  mondta a káplár, akinek 
alapjában véve jó  szíve volt, csak ép
pen meg kellett találni hozzá az utat.

És megkezdődött a botozás. A  káp
lár nagyokat suhintott a bottal, de 
mikor a delikvens testéhez közeledett, 
elgyöngült az ütés ereje. Huszonnégy
szer cirógatta így meg a káplár a 
házalót, de huszonötödször fölemelte 
a botot és teljes erővel lecsapott. Mint 
a villám. A  házaló felordított, a nad
rágja kirepedt, a bőre is kirepedt és 
véres csík húzódott végig rajta. Szé
dülten tápászkodott föl s mikor kissé 
magához tért, félrevonta a káplárt:

—  Mért tette ezt? Huszonnégyszer 
rendesen csinálta és a végén olyan 
borzasztót vágott rám. Mi le lte? ...

A káplár nyájasan felelt:
—  Csak azt akartam, hogy lássa, 

milyen jó üzletet csinált.

Tiszazúgi töprengés
— Ami elveszett Nagyréven, az 

megtérül az egykén?

Pesti fajvédő töpreng:
— A zsidó is szeviita, az arab is 

szemita. Most melyiknek drukkoljak?

KORMÁNYZÓSÁG
JER U ZSÁ LEM  

VÉRESŐ UTÁN RENDŐR
KÖPÖNYEG?

U. S. A.

Pesti nő töprengése

— Érdekes . . .  Mindig akkor mond
juk egy férfinak, hogy túlságosan 
messzire megy, ha mar egészen kö
zel van hozzánk.
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EGY KIS ITALIA i PÁRBESZÉD EGY PESTI
KÁVÉHÁZBAN
írta : MOLNÁR JENŐ

Genát (a kávéház egyik asztalánál 
ül. Trabukót szí és a feketéjét kavar- 
gatja; éppen fölemeli az asztalán he
verő újságot és fölteszi a szemüvegét, 
amikor belép) —

Redo: Nini, Genát bácsi!
Genát: Nézd csak... a Redő. Hát 

megjött? (A  kezét nyújtja.)
Redő: De még mennyire meg

jöttem! (Leül.) -
Genát: Na és hol volt? Merre járt?
Redo: Hát először is a Lidóra men

tem. ,
Genát: A  Lidóra? Mért? Maga nél

kül nem is volt elég —  Lidó?
Redő: Gondoltam magamban: an

nak a víznek már úgyis egyremegy.
Genát: Meg azután ott anélkül is 

annyi a hólyag!__
Redő: Hólyag? Bogy érti ezt, Genát 

bácsi ? ’
Genát: Tudja . . .  a szúnyogok . . .  a 

moszkitók . . .  Mindenki tele van hó
lyaggal.

Redő: Vagy ú g y !. . .  Aztán Velen
cébe mentem.

Genát: És melyik állatkert tetszett 
jobban magának: a lidói vagy a ve
lencei ?

Redo: Állatkert a Lidón, állatkert 
Velencében? Ezt nem értem.

Genát: Nahát: a Lidón a tyúkok 
és Velencében a galambok. Na, és 
mit szól a Dózsa-palotához ?

Redő: Dózsa?... Talán dózse?
Genát: Jó, jó, csak maga ne beszél

jen nekem zsargonban! Nú, és a Só
hajok h íd ja? ... Igaz, hogy mind ott 
sétálnak a terézvárosi kereskedők?

Redő: Nem is annyira ők, mint in
kább a feleségeik.

Genát: És persze nagy rend van 
mindenütt. Nincsen úgy felszedve a 
kövezet, mint nálunk a járdákon.

Redő: Azt ott máskép csinálják. 
Ahol javítani akarják a kövezetei, ott 
egyszerűen víz alá merítik az uccát, 
hogy addig csónakokon lehessen köz
lekedni.

Genát: Mindig mondtam... (E lra
gadtatással.) Az a Mussolini! Éja- 
eja!

Redő: Velencéből a Dolomitokba 
mentem autón.

Genát: Hogy mondta?... A Dolo...
Redő: Oda, oda, abba a híres völgy

be . . .  Várjon csak, Genát bácsi...  
Hogy is hívják? . . .  Pezzo . . .  Igen ... 
a Kampezzo-völgybe.

Genát: Kampezzo?. . .  Talán a 
Jampezzo-völgy be. Tudja, miért hív
ják úgy? Mert nyáron nagyon sok ott 
a pesti jampec. Igaz, hogy olyan me
redek hegyi utak vannak ott és hogy 
úgy szédül az ember?

Redő: Szédülni —  szédül. Én is 
beleszédültem egy amerikai nőbe. Ha 
látta volna, Genát bácsi, micsoda bril- 
liánsai voltak. És folyton rám mosoly
gott.

Genát: Mosolygott?... Hehe! Ak
kor biztosan egy nagyon sovány, egy 
nagyon csúnya és egy nagyon öreg 
amerikai nő volt.

Redő: Nahát! Hogy kitalálta, Genát 
bácsi !

Genát: És még azt is kitalálom, 
hogy másnap egy brilliánssal keve
sebbje volt.

Redő: De ezt ne árulja el senkinek. 
(Súgva.) Tudja, Genát bácsi, az adó 
miatt. Különben is: nem tartottam 
meg azt a brilliánst. Alighogy Pestre 
érkeztem, rohantam a kis barátnőm- 
höz és megleptem vele.

Genát: Maga ért hozzá, Redő: ho
gyan kell egy rókáról két bőrt le
nyúzni . . .  egy rossz bőrt, meg egy 
jó bőrt.

Redő: Hát csak igyekszik az em
ber, Genát bácsi. . .  De közben ma
gára is gondoltam. Rómából küldtem 
anzikcot. Megkapta?

Genát: Meg. Képzelem, milyen me
leg lehetett ott. Még az anzikcra is 
rá volt nyomva. (Kivesz a zsebéből 
egy képeslapot, olvassa.) „Foro Ro
mano” . Forró . . .  azt meghiszem . . .  
De mért mondja ez a lap, hogy a ro
mán forró?

Redő: Nem annyit tesz az, hogy 
román, hanem római.

Genát: Akkor már értem. A római
nak forró lehet. Hát a Mussolini?... 
Mit csinál egész nap?

Redő: Ott ül a Csigi-palotában.
Genát: Csigi?__  Hogy van az

írva?
Redő: C, h, i, g, i.
Genát: Akkor az nem Csigi, ha

nem Kigi.
Redő: Már tudom. Kidzsi__Kidzsi.
Genát: Persze, hogy Kidzsi! Én is 

úgy akartam mondani, hogy Kidzsi, 
csak egy kidzsit náthás vagyok. És 
mondja, Redő úr, ott volt a liba
piacon?

Redő: Miféle libapiacon?
Genát: Na, hallja! Ilyen tudatlan 

maga ! A libapiacon . . .  ahol gágogtak 
a ludak és megmentették Rómát...  
Hát nem tanulta?... A ludak a ró
mai Kapitól-moziban. No, de, Redő úr!

Redő: A h á !. . .  A Kapitólium! Per
sze, ott is voltam. Csakhogy pehhem- 
re, akkor nem volt hetipiac . . .  nem 
láttam libákat.

Genát: Maga az első ember, aki 
Rómában volt és nem látott libákat. 
De a libaaprólék makarónival, az per
sze ízlett.

Redő: Makaróni! Azt vég nélkül 
szeretem.

Genát: Vég nélkül? Meghiszem. 
Annak nincs is vége. Na és meséljen 
nekem valamit a római forgalomról. 
Van ott is közlekedési rendőr?

RedŐ: Még hozzá milyen elegánsak! 
Kaki-ruhát hordanak.

Genát: K ak i? ... No, hallja!
Redő: Tudja, Genát bácsi, azért, 

mert nagy a hőség.
Genát: K ak i. . .  hőség . . .  Most már 

értem. Na és ők is úgy tornásznak, 
mint a mieink? (A  pesti közlekedési 
rendőr széles mozdulatait mutatja.)

Redő: Szó sincs róla. Azok máskép 
csinálják. Majd megmutatom. (Feláll 
és megjátssza.) Teszem azt, innét bal
ról húsz autó jön és jobbról egy se
reg autó várja, amíg elvonul. Ilyen
kor a rendőr az utolsó kocsiknak az

ujjával int, hogy jöjjenek. Úgy tesz, 
mint aki hívogat valakit. Ezért ott 
gyorsabban is megy minden és nem 
kell annyit várni.

Genát: Csakhogy ezt nálunk nem 
lehet megcsinálni. Mert ha itt nálunk 
Pesten a rendőr hívogató jeleket adna 
az autóknak, akkor minden autózó le- 
szállna a kocsijáról. Mert aki Pesten 
még autón ül, az minden percben el 
van készülve, hogy behívják a rendőr
ségre. Na, nem ?... Sohase lehet 
tudni.

Redő: Rómából aztán . . .
Genát: Nana, —  Rómával nem lehet 

olyan könnyen végezni. Mi van azok
kal a hekatombákkal?

Redő : H ekatombák ?
Genát: Mit csodálkozik úgy? Azok 

a hekatombák ott a föld a la tt. . .
Redő: Hja úgy, —  katakombák.
Genát: Nézze, engem ne frocliz- 

zon. Mikor én fiatal voltam, azt a 
„Katá” -t még „Heká” -nak hívták. 
Úgy látszik, ott könnyebben megy a 
névváltoztatás, mint nálunk.

Redő: Nagyon érdekes ott a föld 
alatt. Olyan kis chanuka-gyertyákat 
adnak az ember kezébe, aztán körül
viszik és mikor már mindenkinek jól 
le van csöpögtetve a ruhája gyertyá
val, akkor vége a látnivalónak.

Genát: Magát persze németül ka
lauzolták.

Redő: Én azt mondtam: „sono 
italiano” —  és olaszul magyaráztak 
nekem. Pont annyit értettem belőle, 
mint a németek a német magyarázat
ból.

Genát: Látom, maga egy praktikus 
ember. Akkor biztosan látta a pápát
is.

Redő: Ebben is pehhem volt. A  pá
pa akkor nagyon el volt foglalva. 
Utólag tudtam meg, hogy a pesti 
izraelita hitközség alapszabályait ta
nulmányozta, mert azt jelentették ne
ki Budapestről, hogy a numerus clau- 
sus nincs betartva a rabbi-állások be
töltésénél.

Genát: És maga azt hszi, hogy a 
pápának nincs más gondja!

Redő: Rómából aztán Nápolyba 
mentem, Nápolyba, amiről azt mond
ják: Nápolyba menni, azután meg
halni !

Genát: Hagyja ezt a marhaságot, 
Redő úr! Valahány hitelezőm Nápoly
ba utazott, mind makkegészségesen 
jött haza.

Redő: Annak az az öreg Vezúv az 
oka. Akkor kellene neki kitömi, mi
kor a hitelezők ott tartják a világ- 
kongresszusukat.

Genát: Persze, a V ezú v !... Az 
mingyárt ott van Nápolynál, balra... 
na, nem egészen balra, hanem egy ki
csit oldalvást. És látta, ahogy füstölt?

Redő: Láttam, hogyna láttam 
volna !

Genát: És le is szállt bele?
Redő: Azt már nem! Kihányni csak 

nem ha gyón magam!
Genát: Igaza van. Minek? Maga 

már régen ki van . . .  Hány pengőjébe 
került ez a kis kéj utazás?
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JAMPEC PALI link bemondásaiból

— Pá, Pali!
=  Csókolom a térdkalácsát, angyal !
—  Hogy van? De rég nem láttam.
=  El voltam egy pár hétre.
—  Nyaralás?
== Mi az, hogy nyaralás? Pihenés. 

No,‘ hallja, egész évi korzózás után!
—  Na meg a mamuskák miatt is 

ráfért magára egy kis nyugalom. He- 
verés után jól esik a heverés, ugy-e?

=  Ugyan kérem . . .  Azok Velencé
ben ép úgy nem hagytak élni, mint 
itt Pesten.

—  Velencében volt?
=  Csak egy slukkra. Onnan átruc

cantam egy kicsit Svájcba. Eleget 
megbántam. Azok a híres svájci tehe
nek is csak olyanok, mint a lipót
városiak.

—  Pali, maga megint nagyon kirúg 
arra a szegény, védtelen női nemre. 
Úgy látszik, nagyon rossz tapasztala
tai voltak.

=  Hát voltak. No, de azért akadt 
kint is egy-két jó benyomásom.

— És mik voltak a rossz impresz- 
sziók ?

=  A pestiek. Mert olyan helyre ne
hezen tudtam menni, ahol ne talál
koztam volna velük.

—  Emiatt minden pesti panaszko
dik. Hiába, nagyon szeretjük egy
m ást... Tudja, hogy majdnem talál
kozott velem is? Mi is kint voltunk 
Svájcban.

=  Ne mondja! Nahát ez igazán 
kellemetlen.

—  Hogy nem találkoztunk?
=  Dehogy! Az a kellemetlen, hogy

milyen könnyen összetalálkozhattunk 
volna.

—  Pali, maga hálátlan. Tudja, hogy 
anyus mennyire szereti magát.

=  Hiszen éppen ezért lett volna kel
lemetlen. Ahogy a maga hercig szülő
anyját ismerem, képes lett volna még 
a Jungfraura is féltékenykedni.

—  Ettől nem kellett volna félni, hi
szen én is ott voltam.

=  Jó vicc. Engem Svájcban maga 
nem érdekel. Engem ott a Jungfrau 
érdekel.

—  Na és legalább sikerült?
=  Á, fenét! Úgy kezdődött, hogy 

a szálló bárjában megismerkedtem 
egy gyönyörű angol macskával. Szép 
szőkehajú, kisportolt alakú cinka 
volt. Megtudtam róla, hogy nagy 
turista. Egy perc alatt kész volt a 
haditervem. Fölkértem táncra. Egy 
vad cserlszton közben belinkeltem ne
ki, hogy hosszú éveken át melengetett 
hő vágyam megmászni a Jungfraut.

—  Na és?
=  Na és erre ő bájos mosollyal 

rázta meg a kezemet és kijelentette, 
hogy hajlandó elkísérni. Én csak ezt 
akartam. Mert azt hiszem, mondanom 
se kell, hogy az egész Jungfrau-mókát 
csak azért eszeltem ki, hogy vele le
hessek.

—  Szóval a Jungfraut akarta...
=  Nyert. Pontosan így van, ahogy 

mondani akarja. Másnap reggel elin
dultunk. De a startnál kellemetlen 
meglepetés ért. A  nő turistavezetőt 
hozott magával. De ez még nem lett 
volna baj.

—  Hát mi volt a baj?
=  A baj az volt, hogy miközben én 

éppen ennek a szép kalandnak izgató 
lehetőségeit színezgettem magamban, 
egy súlyos kéz nehezedett a vállamra.

—  A  miss vőlegénye volt?
=  Á, fenét!
—  Az apja?
=  Az se. A  vezető keze. Ami ez

után történt, azt direkt röstellem el
mondani.

—  Csak mondja!
=  Hát képzelje, a vezető egy jókora 

kötelet nyújt át nekem.
—  Minek?
=  Hogy ezt szükség esetén csavar

jam a derekamra. Persze erre rögtön 
otthagytam csapot, papot, vezetőt, an
gol misst és lemondtam a kalandról.

—  Miért?
=  Na hallja! Csak nem bocsátko

zom olyan kalandba, ahol kötelet kell 
a derekamra kötni, hogy —  bele ne 
essem! (h. f.)

Maga csak tudja, Intim Sziriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, bonne! A légnyomás egész Európában igen nagy. Ezenkívül 
Magyarországon egyéb nyomás is érezhető. A felső régiókban hatásköri zava
rok észlelhetők, az alsóbb régiókban igen gyakori pénzzavarokkal. Az idő 
országszerte túlnyomóan száraz, aminek a kisgazdák nagyon örülnek, mert 
szárazon tarthatják kisüstjcikben a puskaport. Hazánkban a derült idő és az 
ellenzék mozgolódása egyre tart.

Prognózis: Egyelőre még meleg napok várhatók, főleg a többgyermekes 
családapák gyakori izzadásával.

A Tuka-pör hatása

— Megyek Kassára . . .  Ott most 
nagyon sok drótoznyi-fótoznyi való 
van a törvényszéken.

Briand és a kalapkérdés
Az egyik délutáni lapban a közön

ség napok óta önkéntes ankétot ren
dez heves fel- és leszólásokkal arról 
az életbevágóan súlyos kérdésről, váj
jon viseljenek-e kalapot a férfiak?

Mi egyenesen Briand francia mi
niszterelnökhöz fordultunk, aki így
válaszolt:

— Én legszívesebben egész Európát 
egy kalap alá fognám. Notabene: 
francia divat szerint.

—  Ravasz ember ez a Búd Já
nos. Azt mondja, hogy ő az ország 
első kereskedője akar lenni.

— Hol itt a ravaszság?
— No hallod! Az a Búd nagyon 

jól tudja, hogy itt minden máso
dik kereskedő tönkremegy.

BORSSZEM JANKÓ  ÜZENETEI
Kéziratokat és rajzokat nem adunk 

vissza. Csak válaszbélyeggel ellátott 
levelekre válaszol levélben a szer
kesztő.

Sz. A. Elintéztük. Ez a végső ha
tár. Mirólunk se gondoskodik a 
Morgan-bank. —  Merénylő. Az előbbi 
üzenet önnek is szól. Külső munka
társaitól évtizedek óta bizonyos idea
lizmust szokott meg a borsszem Jan
kó. Ha az öreg Ágai mester (Csicseri 
Bors) élne, odalenne a csodálkozástól, 
mit nem kívánnak ma a műkedvelők. 
Az üzenetnek ez a része viszont nem 
önnek szól. —  Belgrád. Kálmán 
Lászlónak, a tehetséges fiatal írónak 
„Szeánsz” című darabját tudtunkkal 
a belgrádi Nemzeti Színház és több 
jugoszláviai színpad fogja bemutatni. 
Reméljük, hogy ezen a Szeánszon 
valódi szellemet idéznek. — K. F. 
Visszaküldtük. — B. Gy. (Szeged.) 
Még nem kaptunk semmit. Csak nem 
fagvott be ebben a nagy melegben? 
— H. Á. (Versek.) Régri, divatja
múlt, ártatlan tréfálkozás. A forma
nyelv is, amelyen íródtak, anachro- 
nisztikus. Hol vagyunk már ettől ?

Több levélről a jövő számban.
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N A G Y  E M B E R E K , H A  F E L T Á M A D N A K
Kazinczy, a nyelvújító

Széphalmi kastélyában kerestem fel 
a Mestert. Éppen Baróti Szabóval és 
Bacsányival vitázott. Hárman ülték 
körül a kis zöld kártyaasztalt. Név
jegyet küldtem be előhírnöknek, ezzel 
a bizalmat gerjesztő felírással: „Mo
nostorfalvi és révújhalmi Buewrewk 
Aladár, a Magyar Nyelvőr munka
társa.”  Kazinczy nagy szeretettel fo
gadott. Borotvált arcán nyájas mo
soly suhant végig, barátságosan meg
ölelt és zengzetes hangon mondta:

—  Hogy vagy, apukám?
Azután a vendégeire mutatott:
—  Ismered ezt a két link frátert? 

Ezek is nyelvújítók. Ma még pitiáner 
nimolista mind a kettő, de holnap . . .  
Én mondom neked, baldóverek lesz
nek. Aufgelegt akadémikusok.

Mély tisztelettel hajoltam meg és 
illő távolságban maradtam.

— No, csak ne add úgy a bankot! 
—  szólt rám Bacsányi.

—  Nézd csak, hogy rázza a ron
gyot! —  kiáltott Baróti Szabó.

—  Gyere, ülj közénk, —  biztatott 
Kazinczy. —  Tudsz-e zsugázni?

—  Zsugázni? —  hebegtem.
—  Na, ne tettesd magad, minket 

nem lehet palira venni.
Közelebb merészkedtem.
—  Aztán van-e dohányod, te snor- 

rer? —  fordult hozzám Baróti.
A  hátsó zsebemhez nyúltam. Ott 

tartom a cigarettatárcámat. Kivettem.
—  Tessék parancsolni ! . . .
Bacsányi kedélyesen kiütötte ke

zemből a cigarettatárcát.
—  Nem cigit mondtam, hanem do

hányt, igazi dohányt! —  harsogott.
Ezzel mutatóujját a hüvelykujjához 

illesztette és szaporán egymáshoz dör
zsölte. Még zavártabb lettem.

—  Hát amennyi egy szegény filo- 
zoptertől telik —  mondtam szerényen 
és helyet foglaltam. —  Mit játszanak 
az urak?

—  Micsoda egy kérdés? —  felelt 
Bacsányi. —  Hát mit játszik egy un- 
serejner Széphalmon? Bakkot!

—  Kezdjük! —  indítványozta Ka
zinczy, egy Khedivére gyújtva.

Keverés, osztás.
—  Hatom van! Megállók!
—  Nem lehet! Be kell vágni! — 

rikácsolt Baróti. —  Hiszen megnézted 
a lapunkat, te linkász!

—  Ne murizz! — intette le Ka
zinczy.

—  Barótinak igaza van! Minket 
nem lehet huszonnyolcra venni! — 
méltatlankodott Bacsányi.

Kazinczy fölényesen mosolygott:
— Link balhé az egész! Fizetni!

—  Nem vagyunk paliki —  tilta
koztak a partnerek.

—  Akkor nincs zsuga, vége a 
zrínek, — jelentette ki a Mester, 
összecsapta a kártyát, engem karon 
fogott és vitt magával a virágzó, illa
tos parkba. Leültetett egy padra, 
aztán bizalmasan mondta:

—  Na, kedves örezsem, vat isz nyúsz 
a jó öreg Magyar Nyelvőrnél? Tisz
togatnak még, hehehe? Tisztogatják 
a mi nemes magyar nyelvünket? Bi
zony, ráfér! Hogy micsoda blőd dol
gokat olvas most az ember. . .  Nézd 
csak, itt van egy új regény, ez áll 
benne: „A  tanácsos ezután színlelt 
nyugalommal az ebédlőbe ment. Fele
sége zokogva ült a karosszékben. A 
tanácsos, mintha észre se vette volna, 
megigazította szemüvegét, krákogott 
egyet és távozott. Az asszonyi csel 
nem sikerült. Odakint heves főfájás 
fogta el a férjet. Most már mindent 
értett. . . ”  Mit szólsz ehhez, te édes 
kis jampec?

—  Mester, —  válaszoltam, —  cse
kély tudásommal én semmi különöset 
nem látok benne.

Kazinczy lecsapott:
—  Látod, fatakám, ez az! Még 

egy szerencse tőled, hogy azt mond
tad: „csekély tudásommal” . Hát ide
figyelj ! Szerző, ugyebár, azt a lelki 
folyamatot akarja ecsetelni, amely a 
raffinált tanácsosné lelkében végbe
megy, de amelyet a férje —  ugyan
csak furfangból —  nem akar észre
venni. Jó. Ha én ilyesmit megírnék, 
kerülném a fölösleges szavakat és rö
viden ezt mondanám: „A  tanácsosné 
főzni akarta a férjét és evégből egy 
link tippet agyait ki, de a tanácsos 
nem engedte magát kilúgozni. Majd 
kefét evett/”  Pont. Érzed, mennyivel 
frissebb, lendületesebb, őszintébb ez? 
Ez a szöveg beszél, muzsikál, fest, 
épít, szobrászol, harsog, ordít. Szóval, 
benne van a művészet minden eleme. 
Ne higyjétek ott annál a Magyar 
Nyelvőrnél, hogy értetek valamit a 
magyar nyelvhez. Egy frászt tudtok, 
édeseim! És nekem igazán egy neve
tésbe kerül, amikor a ti nyakatekert, 
halvaszületett mondataitokat olvasom. 
Apuci, így száz évvel ezelőtt dumál
tak. Ezt mondd meg a szerkesztőnek, 
akiről különben azt hallom, hogy nagy 
tutista.

—  Nem értem. . .  —  hebegtem.
—  Úgy értem, hogy mázlista.
—  Hogy tetszik? . . .  Máz . . .
—  De nehéz felfogásod van! Szó

val sok dohánya van. Gazdag frá jjer.
—  F rá j- je r? ... Ez valami nagy

urat jelent, ugy-e?

Kazinczy akkorát nevetett, hogy 
majd lepattantak a mellénygombjai.

—  Na, jól van, nyelvtárs! —  igye
kezett aztán kiengesztelni. —  Hát 
mondd meg az öregnek, hogy jöjjön 
el vagy egyszer Széphalomra hozzám. 
Lesz kajapia bőven!

—  Ha szabad egy kérdést, Mes
ter . . .  Min dolgozik most?

—  Nagy munkában vagyok. A régi 
magyar nyelvemlékeket gyűjtöm. Tu
dod, fatakám, itt a határban egy öreg 
paraszt lakik, tőle hallok olyan kü
lönös, múzeumi szókat. A  múltkor 
is . . .  ejnye, mit mondott? . . .  Meg
van! Azt mondja: „Hallotta az úr, 
micsoda kalamajka volt az éccaka?” 
Kalam ajka!... Mit szólsz hozzá? 
Nem érdekes? Kalamajka! Már föl is 
jegyeztem az új Nyelvtörténeti Szó
tár számára. És tudod, mit jelent? 
Azt, hogy gezéresz. Vagy mondok még 
egyet. Aázongya az én öreg parasz
tom, hogy nagy az ínség a faluban, 
így : ínség. Tudod, mi ez? Amit mink 
dalesz-nák. mondunk új magyarán. Ezt 
is feljegyeztem. És még sok ilyent. 
Szenzáció lesz, ha kirukkolok vele.

—  Ho-o- . . .  hogyne!... És még 
egy kérdést! A  jasszok nyelvét nem 
tanulmányozta, Mester?

Kazinczy csodálkozva nézett rám.
—  Hová gondolsz? A jasszok né

hány év óta Vörösmarty, Arany Já- • 
nos és Jókai nyelvén beszélnek, hogy 
megkülönböztessék magukat az „úri 
nyelven” beszélőktől. A jasszok nyelve 
ma már halott nyelv. Nincs benne 
semmi zamat, semmi eredetiség. Ré
mesen finnyásak lettek ezek a fickók. 
Valamikor egész korrektül dumáltak, 
aztán elszakadtak az élő irodalom 
nyelvétől. No, de ki törődik velük. 
Sag schon: Vörösmarty nyelvén be
szélnek. Mit mondjak róluk? Ezek a
magyar nyelv bócherei.

*
( . . .  Csak később tudtam meg, hogy 

Kazinczyt azelőtt Krausznak, Bacsá- 
nyit Búcsúknak és Baróti Szabót 
Braunschneidemek hívták. Szóval: 
mind a három fajmagyar. Nem baj 
[pardon: annyi baj legyenf]. A csa
ládban maradnak. A nyelvcsaládban.)

Itt tartunk
—  Mit szólsz, milyen édes ez a kis

lány?
— Nagyon kedves, de nekem nem 

tetszik. Állandóan a nagyokat utánoz
za. Még csak tizenkét éves és már 
rövid szoknyát hord.

KIRÁLY SZÍNHÁZ

PESTI CSALÁD
az új szezón 

vidám slágeroperettje

Lábas* Juci 
Somogyi Nusi 
Forral Rózsi 
Bársony Rózsi 
Kertész Dezs*
Sziklai József
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A BORSSZEM JANKÓ SZÓ-VADÁSZATA

A Borsszem Jankó újfajta, tréfás 
társasjátékának, amelyet múlt szá
munkban kezdtünk meg és amely
nek az a lényege, hogy idegen hang
zású szótagokhoz tiszta magyar sza
vakat kell keresni, példátlan nagy 
sikere volt. Az első sorozatban fel
adott szótagok ezek voltak:

1. uhaá. 2. orszö. 8. oncta. 4. épke. 
5. cskari. 6. ósboj. 7. nyacsa. 8. ókikö. 
9. runiin. 10. azószer.

Megfejtésük (egyes szótagokra 
több megfejtett szót is küldtek be) a 
következő :

1. Ruhaáruház, ruhaállvány, ruha
árus, puhaágy. 2. Bútorszövetkezet, 
bútorszövet, borszörcsök, borszőlő. J. 
Bonctan, tolonctanya, tanonctanító. 4. 
Képkeret, képkereskedö, gépkenöcs, 
gépkezelő, népkert. 5. Kacskaringós, 
kulcskarika, macskaírás. 6. Csikós
bojtár. 7. Anyacsavar, szoknyacsajt, 
anyacsászámé. 8. Hajókikötő, lókikö
tés. 9. Áruminta, áruminőség. 10. 
Hamvazószerda, falazószerszám, uta
zószerszám.

A kereskedők baja
és az

új kereskedelmi miniszter
Több oldalról fölvetődött a kérdés, 

hogy vájjon tud-e segíteni a keres
kedők baján az új kereskedelmi mi
niszter. Válasz helyett ezt a kis anek
dotát adjuk:

Az orvos megkérdi az öreg Blau- 
tól:

—  Hol fáj?
BIau hallgat.
— Na, mi az, — kérdi az orvos — 

nem akarja megmondani?
— Nem merem, —  nyögi Blau.
—  Miért nem meri?
—  Félek, hogy sokba kerül.
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gató, Budapest (kérjük a közelebbi 
címét!), özv. Horváth Béláné, Gyula, 
H offer József Budapest V II, István 
út 47, dr. Lejpzig József Budapest 
\ III, \ as u. 5, Lantos Edit Budapest 
V II, Garay tér 19, Müllender Tiva- 
darné Budapest V II, Hollán u. 3.

Újabb szó-vadászatunkon a követ
kező szótagokhoz kell szavakat ke
resni :

1. ntm. 2. tasl. 3. sztle. 4. öra. 5. 
egrö. 6. szegőn. 7. öcta. 8. bold. 9. 
uszé. 10. anjf.

A megfejtések szeptember 25-éig 
küldendők be. — Az olvasóink által 
tömegesen beküldött szótag-rébuszok 
közlését jövő számunkban kezdjük 
meg.

Kedves Borsszem Jankó !
A pestvidéki járásbíróságon tanú

ként hallgatják ki egy holtra vert 
parasztasszonynak a vejét.

— Feleljen arra, — mondja ke
mény hangon a bíró — mért nem lé
pett közbe, mikor a vádlott a szeme- 
láttára ütötte-verte az anyósát?

— Mert láttam, —  felel nyugod
tan a tanú — hogy annak a tagba
szakadt embernek nem kell segítség. 
Egyedül is el tud vele bánni.

Az Andrássy úti divatüzletben
Egy vidéki földbirtokos -vásárlás 

közben azt mondja Komlós Sándor
nak:

— Rosszul eshetett Herrmann Mik
sának, hogy Búd Jánosra ruházták a 
kereskedelmi miniszterséget, úgy-e, 
Komlós úr?

— Miért esett volna rosszul? Herr
mann sokkal jobban járt.

—  Hogy-hogy?
— Úgy, hogy ő ezzel szemben egy 

nagyszerű raglánt ruházott magára 
az üzletemből.

BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MŰINTÉZET R.-T.
NYOMÁSA

VII. RÓZSA UCCA 25

SZERKESZTŐSÉG ÉS K IADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. 23»— 24. 

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 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

A megfejtők értékes könyvjutal
mat kapnak. Beküldési határidő: 
szeptember 25. A Borsszem Jankó 
szeptember 1-i számában közölt ókori 
lelet megfejtése: „A derék cserkészek 
jamboreet rendeztek Albion virá- 
nyain." Jutalomkönyvet dr. Millier 
István (Pécs) és Schreiber Sámuel 
(Nyíregyháza) nyertek.

— Mit csinálsz? Csarlsztonozol? 
Minek örülsz úgy?

— A lányok azt mondták, hogy szü
letett csarlszton-táncos vagyok.

mi a Palesztinái Baedekerböl
kimaradt

— Te most jöttél Palesztinából. 
Mondd csak, van ott valami látnivaló.

— Hogyne! Jeruzsálemben van egy 
panasz-fal és még több, aki zsidót 
fal.

Allatösszeírás
Egy baranyamegyei gazdához be

állít a kisbíró és írást ad át az állat- 
állomány összeírása irántr. A gazda 
— Vancsik István — forgatja a pa
pi rost s mert tavaly óta nem változott 
a marhaállománya, röviden csak eny- 
nyit ír rá:

„Vancsik István ugyanaz a marha, 
ami tavaj vót.”

ARANYKÖPÉSEK
A házasság a férjnek: javítóintézet, 

a nőnek f  továbbképző iskola.
*

A nő egy lapra teszi fel a becsüle
tét. A férfi  harminckettőre.

Karádi Emil

Az őszi tárlaton

— Mit bámulod ágy azt a képet. 
Manó?

—  No hallod!... Tetszik a kom- 
pozíciója.

— Tudom . . .  a pozíciója.
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K ülpo litika i háztartás

STRESEMANN: De jól megy maguknak, nagyságos asszony ! 
SNOWDEN : Bizonyf hál' istennek, két cselédet is tarthatunk, 
STRESEMANN : Minek annyi?
SNOWDEN : Hát az egyik jön, a másik megy.

L, A  P  Z Á R  T As
A  korm án y  a  lakásh iányt is hasznosítja

Mint ismeretes, a belügyminiszter rendelettervezetet adott ki, amely sze
rint az albérlőknek nem lesz szavazati joguk.

A  választópolgárok körében a hír nagy megdöbbenést keltett. Ha a jövő
ben csak a főbérlők szavazhatnak, akkor a kormánynak minden oka megvan 
arra, hogy ne szüntesse meg a lakáshiányt. Újabban azzal a tervvel foglalkozik 
a kormány, hogy ha mégis muszáj lesz építkezni, legföljebb olyan házakat 
épít, amelyekben kizárólag albérleti lakások lesznek.

A ra b o k  és zsidók
Egy halhatatlan hökvers nyomán

ÜLDÖZI A ZSIDÓT 
S VÉRT ISZIK AZ ARAB. 
PEDIG BELŐLE IS 
H IÁNYZIK EGY DARAB.

Új közmondás
Baltazár tervez, —  Bethlen végez 

(Mayerrel).




