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63. évfolyam —  3143. szám
Hatvanharmadik évfolyamába lép a magyar értelmiség legrégibb humoros és 

szatirikus lapja, a Borsszem Jankó. A változott idők úgy kívánták, hogy a vidám
ság hagyományosa derűs színeit a valóság komorabb tónusaival keverjük. így szü
letett újjá a Borsszem Jankó, amely a legjobb magyar élclap mellett a legérdeke
sebb, legegyénibb és legőszintébb kritikáját adja a magyar politikai, kulturális és 
gazdasági életnek. Sajátosan új laptipust teremtettünk, amely pár hónap alatt a 
legszélesebb közönségrétegek tetszését vívta ki. A jövőben is vidámságra, válto
zatosságra, mindenekfölött eredetiségre és különleges olvasmányok adására törek
szünk. A torzító tükör mellé, amelyben sokáig mutogattuk az élet fonákságait, oda
állítottuk könyörtelen fotografálógépünket, hogy a maguk valóságában lássa meg a 
közönség a szereplő személyek arculatát és szándékait. A Borsszem Jankónak ezt a 
revűszerű stílusát ebben az évben még fokozottabban építjük ki.

Arra* kérjük a művelt magyar közönséget, támogassa a jövőben is lapunkat a 
régi hűséggel és szeretettel. Ehhez a számunkhoz az előfizetés megújítására szol
gáló befizetési lapot mellékeltünk. A Borsszem Jankó előfizetési árai változatlanok:

E g é s zé v re ...............................20 pengő — fillér
Félévre * ...............................10 pengő 50 fillér
N e g y e d é v r e ............................5 pengő 50 fillér

A BORSSZEM JANKÓ szerkesztősége és kiadóhivatala

Ú J  t o k a j i  t e r m é s

Bethlen: Én nem tudom, de ennek a tokajinak 
olyan fanyar íze van egy idő óta.

Kávéházi duma
—  Szerintem a belügy

miniszter nem követett el 
semmi hibát a dagály- 
uccai rendőrtelep építésé
nél.

—  Na hallja! . . .  Titán 
kívül áll.

—  Rossz vicc! A  Titán 
belül áll.

A tihanyi 
visszhangnál

Én: Mi kell a magyar 
középosztálynak? Jóvá
tétel?

A visszhang: . . .  étel.
*

Én: A  vezéreket min
dig fent keresik. Nem ta
lálnak különbet lent?

A Visszhang: .... Beth
lent.

*

Én: Mi segíthetne
azon, hogy ne forduljon 
elő még egy olyan .’ eset, 
mint a Stabil?

A visszhang: . . . a  bili. 
(Gyöngébbek kedvéért: 
a törvény.).
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Beszélgetés Mihály Dénessel 
három országon keresztül
A zt hiszem, fölösleges bemutatni a magyar közönségnek. Feltaláló, de abból 

a fajtából, akik nemcsak a papíron, elméletben, hanem a valóságban is fel
találók. Körülbelül ötvenezer ember kísérletezett az öt világrész minden 

táján a távolbalátóval; de egyedül csak Mihály Dénesnek sikerült megalkotni a 
távolbalátót. Műve készen áll és karácsony óta minden németországi rádióüzletben 
árulják. A német posta február közepén megkezdi a rendszeres képadást. A  berlini 
ember szépen ül a karosszékében és azt olvassa, hogy Newyorkban összedőlt egy 
felhőkarcoló.

—  Hogy ezek az újságok milyen lassúk — mondja a feleségének. — Emlékszel? 
Tegnap láttuk az egészet távolbalátón.

Most pedig átadom a szót Mihály Dénesnek, akivel utazás közben három orszá
gon keresztül volt alkalmam beszélgetni.

I. Magyarország. Budapest. Mária ucca 29 II* 1* 
Mihály szüleinek lakása

M ihály Dénest, 
aki újév táján 

Budapesten 
volt, százan és százan 
látogatták meg. Ú j
ságírók, fotográfusok, 
üzletemberek, politi
kusok, kölcsönkérők 
és rokonok. Látni raj
ta, hogy fáradt. Elő
ször Pestről beszélge
tünk, azután a hangos 
film kerül szóba:

— Kevesen tudják, 
— mondja — hogy a 
beszélőfilm jelenlegi 
formája tulajdonkép
pen az én kísérletei
men alapszik. Báró 
Madarassy-Beck Gyu
la vezetésével társa
ság létesült beszélő
filmem kihasználásá
ra, illetőleg a kísérle
tek befejezésére. A  
beszélőfilm - készülék 
elkészült, de egy al
katrész felhasználása

miatt a német szaba
dalmi hivatal kifogást 
emelt a szabadalmaz
tatás ellen. Madaras- 
sy-Beck kiugrott és a 
Telefongyár is túlfan- 
tasztikusnak találta 
művemet. Ekkor a 
Németországban ki
állított modellem fel- 
használásával három 
úr detailszabadalmat 
jelentett be és meg
alakult a „Triergon 
A.-G.” , amely a mai 
„Tonbild Syndikat” 
alapja. Amikor a szin
dikátus megalakult, 
az igazgatóság méltá
nyolva alapvető te
vékenységemet, ta
nácsadó főmérnöknek 
hívott meg. Most az
után megcsináltam 
azt, amire nagy szük
ség volt: a különböző 
rendszerű beszélőfil
meket egyformán le

««dó vetítőkészüléket. Angoloknak adtam el ezt a találmányt és néhány hét múlva 
kezdi meg a cég newyorki telepe a munkát.

—  Ön feltalálta a távolbalátót, a vasúti balesetelhárító készülékek tömegét 
alkotta meg, most hallom, hogy a hangosfilm megszületése is részben Önnek kö
szönhető. Az az érzésem, hogy még sok mindent talált fel ezenkívül.

Mihály Dénes nagyot szippant egy Sztambulból és mosolyogva válaszolja:
—  Nem akarok dicsekedni, de egyik alkalmazottam nagyon sok időt tölt a 

nemet szabadalmi hivatalban.
— Most milyen találmányon dolgozik?
—  Sugarakkal kísérletezem. A bénító sugarak hatását akarom véglegesíteni.
— A távolbalátó magyar joga körül mi a helyzet? —  kérdezem.
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— Tárgyalás és megint csak tárgyalás. De most van időm. Berlinben már 
meguntam volna, de itt látogatóban vagyok, hát győzöm idővel.

Új látogató érkezik és Mihály Dénes tárgyalni kezd. Olyan gyakorlata van 
az üzleti ügyek elintézésében, mint egy bankigazgatónak. Ilyenkor nem feltaláló, 
hanem ügyes üzletember, aki olyan szuggesztíven beszél, mint egy jó ügyvéd. És 
talán ez Mihály Dénes bámulatos sikerének titka. No meg az, hogy zseninek 
született.

Félóra múlva ismét négyszemközt vagyunk.
— Este utazom, —  mondja —  de hiszen maga is Berlinbe tart. A  többiről 

majd a vonaton. Reggel kilenckor Prágában ki kell szállnom a hálókocsiból. A 
perronon találkozunk.

F ‘ lóra múlva indul tovább a vonat. Addig beszélgetünk a perronon. A vonat 
vezetője és fűtője elmegy mellettünk. Az ő szolgálatuk már véget ért. Mihály 
Dénes megjegyzi:

—  Sokan ezek közül a vonatvezetők közül úgy játszanak az utasok életével, 
mint gyermek a labdával. Ismerik a pályát, mint a tenyerüket és bravúrstikliket 
csinálnak. Például fogadnak a fűtőkkel, hogy öt perc múlva egy olyan fához érkez
nek, amelynek letörték az egyik ágát. És ilyenkor az a legnagyobb gondjuk, hogy 
azt a bizonyos fát lesik. Katasztrófa persze ritkán fordul elő, mert, ismétlem, bá
mulatosan ismerik a vonal minden pontját.

A távolbalátó magyar jogára terelődik a beszélgetés.
—  A  magyar kereskedelmi miniszter úrtól leirat érkezett hozzám, illetőleg 

részvénytársaságomhoz, hogy mutassuk be Budapesten a találmányt. Ennek a 
kívánságnak nem tehetünk eleget, mert egy ilyen bemutatással már pórul jártunk. 
Nem a távolbalátóval, hanem a jegyautomatával. Az egész világon elterjedt már 
a jegyautomata-rendszer. Az utazóközönség bedobja a pénzt az automatába és a 
gép kidobja a nyíláson a jegyet. Akárcsak a csokoládét. És minden jegyen ott áll 
a kiadás percnyi pontosságú időpontja. A minisztérium kérésére annak idején az 
a vállalat, amely kihozta ezt a találmányomat, két gépet küldött Budapestre. Egyi
ket a keletin, a másikat, úgy tudom, Balatonfüreden állították fel. A gép nagy
szerűen működött, de ennek ellenére kaptunk egy aktát, hogy a készüléket nem 
használhatják. Még csak azt akarom megjegyezni, hogy a német vállalatnak ren
geteg márkájába került a szállítás, illetőleg az aktaszerű pontossággal elintézett 
ügy. Egyébként a Magyar Távirati Irodán kívül rengeteg magánvállalkozó tár
gyalt már velem a magyar jogért és azt hiszem, egy héten belül elintézem a dolgot.

A vonat indulásra készen áll. Felszállunk. Fütty és a gőzös megindul Német
ország felé.

mikor belépek a berlini laboratóriumba, Mihály D'»nes egy idős japán úrtól 
búcsúzik.

—  Ez az úr — mondja Mihály Dénes —  Japán hadügyi államtitkára. 
A neve olyan hosszú, hogy nincs időm kimondani. Azért jött, hogy Japán számára 
megvegye a találmányt. Tetszett neki a dolog és most hazautazik referálni. Ha 
nem lesz drága a japánoknak, akkor februárban visszajönnek megvenni a Telehort. 
Látta már működés közben?

—  Nem.
Mihály tábornokká vedlik át. Mint egy hadvezér, úgy osztogatja a parancsokat:
— Franci, vigyázni, hogy ne legyen szürke! Titkár úr, ön odaül a gép elé. 

Élő személy közvetítésével kezdjük.
A titkár úr átmegy a harmadik szobába. Itt van a leadókészülék. Falak, 

folyosók, ajtók választják el a dolgozószobától, ahol a vevőkészülék áll. A távolság 
körülbelül 12 méter, de lehetne 12 millió méter is, —  a készülék hatótávolsága 
ugyanaz. A szoba elsötétül és a titkár úr megjelenik a készülék levelezőlapnagy
ságú tükrében. Mihály tábornok úr ismét vezényel:

II. Csehország. Prága. Vasútállomás

III. Németország. Berlin. Kantstrasse. 
Laboratórium

—  A filmet!



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

Egy filmet lehet látni a készülékben. A főszerepeket Mihály és a felesége 
— egy barna, mosolygószemű, gyönyörű magyar asszony —  játsszák. Autó érkezik, 
kiszállnak belőle, beszélgetnek, azután újra kezdődik elölről a film. Tökéletes pon
tossággal lehet minden mozdulatot, minden arcrándulást látni. De Mihály nincs 
megelégedve. Ezt mondja:

— Amit a feltaláló elvégezhetett, azt én megcsináltam. A mai hullámelosztás 
mellett jobbat nem lehetett produkálni. A film őskorának hibái mutatkoznak a 
távolbalátón is, hiszen húsz év múlva azt fogják mondani, hogy ez a távolbalátás 
őskora volt, amit most láttunk. A kép tele van csaknem észrevehetetlen, de mégis 
észrevehető rezgő vonalakkal. Mihelyt a nemzetközi hullámelosztó bizottság föfd- 
rajzi fekvés szerint osztja el a jelenleg ötletszerűen elosztott hullámokat, akkor 
ezek a bajok megszűnnek. Ma az a helyzet, hogy Berlin mellett Szibéria egyik kis 
városa fekszik. Párizs mellett pedig valamelyik svéd adó. Magyarország az egyet
len, ahol ki lehet küszöbölni ezt a bajt a bizottság nélkül is. Ugyanis Puskás meg
csinálta a Telefon Hírmondó-t és ez a ragyogó fölszerelés lehetővé teszi, hogy a 
kábelek segítségével a jelenlegi hullámelosztás ellenére rezgésmentes képeket 
lehessen venni a készüléken.

Mihály Dénes ezután a találmány technikai részéről beszél. Igyekszik nép
szerűén ismertetni a távolbalátás technikai alapját, de bizony nem nagyon értem. 
Mosolyogva mondja:

—  Tudom, hogy ön, ugyanúgy, mint látogatóim kilencven százaléka, nem érti 
meg azt, amit mondok. De nekem jól esik beszélni róla. Úgy vagyok ezzel a talál
mánnyal, mint a költő a versével. A költő boldog, ha felolvashatja versét és én is 
boldog vagyok, ha beszélhetek a Telehorról. De valami különbség mégis van a két 
dolog között. . .

—  Az, hogy költeményekkel valamivel kevesebbet lehet keresni, mint a távolba
látóval, — fejezem be Mihály Dénes helyett a mondatot.

Berlin, január elején. PALÁSTI LÁSZLÓ

Izénél
egy epés 

úrnak
Ön azt írja  ne

künk, hogy a hágai 
magyar delegáció 
egyik tagja bizal
mas körben így 
nyilatkozott: yyE-
szem Hágában sin
csen." ön téved. A 
B orssze m Ja nkó
hágai tudósítójá
nak megbízható je
lentése szerint az 
illető kormán y fér
f i  a jóvátételt kö
veteléssel kapcso- 
1atban nyilatkozott, 
még pedig így: 
Eszem ágában 

sincsen" (t .  i. meg
adni).

Borsszem
A leány : ma

gánhangzó, az asz- 
szony : mással
hangzó, de nem 
mindig a férjével.

Az Est-lapok szerkesztőségében
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Tűnődések Seiffensteiner Salamontul
Holálos ádján feküdt 

o Smelke Getzkovics, 
oki harminc esztendün 
keresztül társas üzleti 
viszonyba volt o P in - 
kász Lebersafttal. M i
kor érezte, hodj o vég- 
síi órája küzeleg, hivat
ta mogához o társát, o 
Pinkászt és mondott 
nek>: „Én most nemso
kára meghalok. De nem 
údj elmenni akarok, 
hodj ne hozzam rendbe 
o telkiüsmeretem. Tód- 
jad meg hát, hodj én 
edj csal), edj gézengúz, 
edj sikkasztó voltamf 
hodj sor or nem számol
tam el neked becsületesen, hodj o kasz- 
szábvl tiibbet vette'm ki, mint omengyi 
nekem dukált, hodj o hátarl mügütt is 
kütüttem üzleteket és todjad meg azt is, 
hodj o feleségeddel is megcsaltalak." — 
O Fink ász Le ber sa f t  nyögöd tan hallgat
ta végig o haldoklóiul o vezeklést és az
tán felelt neki: „Mindent todok. És ép
pen ezért is mérgeztelek meg." —  Osz- 
posz : mojd ha —  remélem : nemsokára 
— oz excellence gráf Bethlen edjik-másik 
minisztere kezdi rosszul érezni mogát o 
küzéletbe, mogához kéreti o miniszter- 
einvk oreságt és fog neki mondani: 
„Most, hogy távoznom kell, tudd meg, 
hogy nem mindenben követtem a te el
veidet, hogy sokszor a kormány tekinté
lyének roi'ására cselekedtem, hogy a 
visszaéléseket nem iildüztem eléggé, 
h o g y — És o gráf Bethlen majd 
küzbevág : „Mindent tudok. Hisz éppen 
azért buktattalak meg."

Türtént a régmúlt idükbe, hodj edj 
híres rablójilkost küt élál tali holálra 
Ítélt o bíróság. Kivégzés elútt oz iidjész, 
a hodj ez iljenko)' szokásba van, megkér
dezte o delinkvenstiil: mi oz utolsó kí
vánság o? O rablójilkos, oki ellen o leg- 
súljosabh vallomást o tolajdon anyósa 
tette, eztet mondta: „Küssék fel az anyó
somat!" Oz iidjész ezt o kérelmet eKi
terjesztett o felsübb hatóság elé, omeljik 
sokáig o fe jit tűrte, hodjan intézzen el

őzt. M ikor nem todtak eredményre jotni, 
kérették o nejbeli rebbet és tonácsot kér
tek tűle. O bülcs férfiú  idj vélekedte : 
„O holálroítélt utolsó kívánságát csak- 
udjan teljesíteni is kiül. O holálraítélt 
oztot kíván, hodj küssék fel oz anyósát. 
Csakhodj: ez nem is ólján utolsó kíván
ság, ergo: nem lehet oztot teljesíteni" 
—  Gírem-górem: o madjar küzéposztálj- 
nok pusztulásro ítélt része oztot oz 
utolsó kívánságot hangoztat, hodj „min
den panamista ( finoman beszélve) men
jen o pokolba." M ire oztot mondhat o 
kormángypárt : ez nem is ólján utolsó 
kívánság és éppen ezér — minden marad 
o régibe.

Oztot o küzismert újévi betűvicct én 
elküvettem elűször 1897-be, omikor 
Bánffy Dezsű báró volt o miniszterelnük 
és mindenáron Széli Kálmán okort lenni 
oz utódja. Todniillik idj korrigáltam meg 
oz újévi vizitkártyát, omit Széli Kálmán 
küldte Bánffynak: „B (án ffy ) u (tán ) 
é (n ) k (üvetkezem)" M int most hallok, 
udjanezt o vicct tolajdonítják o Gümbiis 
Jola miniszter oreságnak, oki o gráf 
Bethlent gratolálta újévkor. Csakhodj 
edj részt: cines schickt sich nicht fü r 
Ailes, másrészt: omilejen küzel von ed- 
máshoz o ravasz erdélyi Bánffy meg o 
Bethlen, éppen olej an távol esik Széli 
Kálmántul o Gümbüs Jola oreság.

Nagy siker
Egy boldog apa dicsekszik a műked

velő leányával:
—  Hogy micsoda tehetség az én Piros

kám! Mikor a nagy színpadi jelenete 
volt, a közönség tátott szájjal hallgatta. 

Valaki megjegyzi:
—  Nem is hittem volna, hogy egyszer

re annyi ember tud ásítani.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

Kedves Közönség!
Tudja már Ön, kedves Közönség, hogyan készül a pesti kritika? Tudja Ön, 

kedves Közönség, hogy az őserdők bozontos vadonja léleküdítő tisztás vagy — ha 
tetszik — gondozott park ahhoz az áthatolhatatlan rengeteghez képest, amelyben a 
színházzal kapcsolatos érdekek terebélyes indái, tekergődző kúszónövényei, a s ü l
lyesztők alatt titokzatosan szétnyúló, a felszínen csak itt-ott mutatkozó gyökerei 
dzsungeli összevisszaságban tenyésznek. És tudja-e Ön végül, kedves Közönség, 
hogy ebben a drága és komisz, páratlanul drága és páratlanul komisz városban soha, 
de soha nem fog őszinte kritikát kapni, —  oh, nemcsak nyomtatott betűkben, de 
élőszóval sem, a klubjában, a törzskávéházában, a kártyaasztalánál, a tulajdon édes 
otthonában sem? Mert itt minden ember külön-külön be van oltva valami sajátságos 
kultúrszérummal, amit megáporodott kritikusok epéjéből, színházi bennfentesek 
rosszmájából, ide-odaérdekeltek émelyítő túlzásokra pazarolt nyálából s a hozzá- 
nemértők, az ál- és félmüveitek, ama bizonyos frizérnők és manikűrözök szellemi 
váladékából kotyvasztottak össze rejtélyes kezek.

Nem, ebben a városban senkise várjon egészséges kritikát. Mert:
1 . ha (nyilvános vagy titkos) szerző vagy, senkise tart elfogulatlannak;
2. ha színész, avagy színész rokona, színésznő udvarlója, barátja, ennek vagy 

annak a színésznek ismerőse vagy: dettó;
3. ha öreg vagy, azt mondják: hallgass, elmaradtál a kortól;
4. ha fiatal vagy, azt mondják: hallgass, nem ismered az igazi színpadi kultú

rát, amelynek — hajh! — a békeidőben volt csak színe, illata, zamata;
5. ha öreg nő vagy, irígykedel a fiatalokra, ha fiatal nő vagy, megpukkadsz, 

mert te nem lehettél színésznő;
6. ha hivatásos kritikus vagy, úgy táncolsz, ahogy a kiadód fütyül;
7. ha kiadó vagy, úgy fütyülsz, ahogy a lapod hirdetési érdekei vagy —  új 

divat szerint — a színházi jegyakciói kívánják;
8. ha úriszabó, avagy úricipész vagy, aszerint magasztalod vagy ócsárolod a 

színházat, hogy te szállítod-e a ruhákat meg a cipőket;
9. ha tőkepénzes vagy, azt a színigazgatót ütöd, aki nem neked fizet százper- 

centes kamatot a tőled kikunyorált kölcsönpénz után s végül
10. ha egyik kategóriába sem tartozol, akkor vagy a smokkok és sznobok, vagy 

a közömbösek, vagy a koldusok nagyobb kategóriáiban foglalsz helyet.
# S most, hogy tisztába jöttünk vele, mennyire nem lehet Pesten igazságos, 

őszinte, „majd én megmondom nekik” kritikát írni, avval az eltökéltséggel vesszük 
kezünkbe a tollat, hogy — igazságos és őszinte véleményt mondunk minden olyan 
színdarabról, hangtalan, álhangos és hangos filmről, színészi produkcióról, amely 
a közönség kisebb-nagyobb érdeklődésére számíthat.

Magyar Szinház
Talpig úriember

PünkÖ8ti Andor lelkes irodalmiságától, 
nagy kultúrájától, színházi érzékétől és 
fiatal becsi'ággátol sokat várunk. Rácz 
György, a Magyar Színház áldozatkész 
vállalkozója, talán még nálunk is töb
bet: az elkövetett hibák helyrehozását. 
Csodát senkisem művelhet. Elég csoda 
már az is, ha egy olyan színháznak, 
amelytől sorozatos baklövésekkel elszok
tatták a közönséget, új erkölcsi hitelt tud 
szerezni az új direktor. Hasenclever ko
médiája, a „Talpig úriember", amelyet 
Karinthy Frigyes az ö groteszk humorá
nak csillámaival szórt tele, nem az a

játék, amitől el vagyunk ragadtatva. 
Egyáltalán: bánjunk egy kicsit csínyján 
ezekkel az új német írókkal. Sok vadóc, 
sok üres fejű, száj tépő akarnak, sok ame
rikai blöff imitator van köztük. Hasen
clever tehetség, föltétlenül az. Ez a szín- 
jxidi fintora, ez a „Besserer H err"  még
sem kell nekünk. Nem rajnai bor ez, ha
nem vackor. Karcolja a torkot, köhögés
re ingerel és az a könny, amit az ilyen 
hatás facsar ki, nem a kacagás kibugy- 
gyanó sósvize. Félóráig, nem mondom, 
kíváncsian, vagy inkább kíváncsiskodva 
hallgatja az ember, hogyan játszatja el 
Hasenclever a Molnár Ferenc „Egy ket
tő, három"-témáját. De aztán . . ,  Csupa 
kiagyaltság, papír és pajAr. Még csak 
a harmadik felvonás ad egy mulatságos



8. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 1. szám

torzképet: a megcsalt nők kongresszusát. 
De lélekben üresen, kiábrándultán hagy
juk ott ezt a neogermán színpadi mutat
ványt. És mégis: Hasenclever értékes, 
nem mindennapi talentum.

A Magyar Színház produkciójából fe j
hosszal emelkedett ki egy rendkívüli 
alak váltó képességgel me gáldott, eddig 
úgyszólván ismeretlen színész: Szigeti 
Jenő. Debrecenből hozta fel Földes Imre, 
aki a „Tüzek az éjszakában” ottani elő
adásán fedezte fö l Budapest számára. 
Akik más szerepekben is látták, azt 
mondják, hogy egyike a legszélesebb 
regiszterül színészeknek. Vájjon feljut-e 
a pálxta ormáig, vagy — more patrio —  
elajrrózódik, aztán elkeseredik, végül el
kallódik a színházi sóhajok hídjain? 
Jávor Pál ismét meglepetés votl. Neki 
talán (bizonyos okoknál fogva) könnyebb 
lesz majd eljutni a Nemzeti Színházig. 
Egy novícia, Ákos Erzsi a jövő drámai 
primadonnáját sejtteti. Hegedűs Gyula, 
Földényi László, Dénes György, Turay 
Ida: kitűnőek. Vaszary János egységes 
stílusba foglalt, ötletekben gazdag ren
dezését valami félreértés ellensúlyozta: 
a játék magát a játékot is karikírozta. 
Vagy így játsszák Németországban is? 
Akik „valami újat” keresnek a színház
ban, nézzék meg ezt a Hasenclevert. Fő
leg Szigeti Jenő miatt. Egyedül érte is 
kifizetődik.

Fővárosi Müvészszínház
Te nem ismered Verát!

Adva van Budapest egyik leggyönyö
rűbb színháza. Ha belépsz, mosolyognak 
a falak, a freskók, a cirádák, a csillárok, 
a pirosbársonyos, kényelmes széksorok. 
Eredetileg orfeum volt, aztán színházi 
vajúdásba esett. Faludi Sándor segítette 
a világra. Táplálta, fölnevelte, végül 
megfojtotta a szeretetével, azzal az apai 
gyöngédséggel, amely elnéző akkor is, 
amikor virgácsot kell a kézbe venni. 
Már-már búcsút akartunk venni az el
némult hajléktól, mikor egy remek szí
nész lélegzetállító bátorsággal fejest ug
rott a Múzsa-hasadékba. Egy merész, de 
sikerült kísérlet után, amely az ország 
egyik legbrilliánsabb publicista-pennáját, 
Zsolt Bélát —  changez-passez —  kész 
színpadi szerzővé avatta, másik két fiatal 
írónak, Balassa Emilnek és Mihály Ist
vánnak franciás ízű, borsos aforizmákkal 
és a század elején hajmeresztőnek mon
dott helyzetekkel fűszerezett víg játékát 
mutatta be. A második vállalkozás tnár 
jelentős kasszasikert is hozott. Ped ig ... 
illetve: semmi pedig. Tetszik a közönség
nek. Punktum. Van arról fogalma a ked

ves közönségnek, mit jelent az, ha a ked
ves közönségnek tetszik valami? A mi 
kritikánk ilyen esetben az: némuljon el 
a kritika! M i az ördögnek boncolgassak 
én egy —  szerintem — helytelenül fel
épített szituációt, ha egy telt ház népe 
mulat rajta? Honnét veszem a bátorsá
got, hogy egy indám figurát nagyképűen 
esztétikai hajszálmérlegre tegyek, mikor 
ezt a figurát ezer ember —  látó szemű, 
nyitott fülű — jónak találja? Sokszor el
gondoltam: a maga idejében hogy szét
szedték, ki- meg beforgatták, csépelték, 
nyúzták, elemezték azokat a színdara
bokat, amelyek egy Surdon, Pailleron, 
Barrie, Shaw, Molnár Ferenc tollából 
valók —  és lám, még ma is műsoron 
vannak. Hát nem mindig és mindig csak 
a publikumnak van igaza? Vidám dara
bokkal szemben a kritikának nem lehet 
más a teendője, mint megállapítani, 
hogy tetszett-e, vagy sem és ha nem, 
akkor m 'ért nem. Csak az utóbbi esetben 
van helye a kritikának. Aki egy olyan 
vidám darabot fűrészelget a kritika 
szerszámával, amely mindenkinek tetszik, 
az nem kritikus, hanem nagyképű kü
lönc. Mert azt, hogy mi a vidám és mért 
vidám az, ami vidám, sohasem egy ember 
dönti el, hanem a tömeg. így születnek a 
jó  színpadi vígjáték- és bohózatírók és 
így születnek a jó  komikusok.

Balassa Emil és Mihály István jó víg
játék- (inkább bohózat- )  írók, Kabos 
Gyula pedig jó komikus. Hogy Balassa 
Em il azonkívül finomszavú lírai költő és 
Mihály István erőskezü drámaíró (lásd: 
,JSéla, aki 26 éves”, az évadnak eddig 
legértékesebb színpadi terméke) s hogy 
Kabos Gyula azonkívül nagyskálájú drá
mai művész, arról is meggyőződtünk. 
Fejes Teri a speciális pesti leánytempe
ramentum habzó pezsgőjét öntötte a si
ker serlegébe. Ennek a csupaösztön szí
nésznőnek még csak ezután fogják meg
találni azt a szerepkört, amelyben ma- 
gasabbrendű kvalitásait is megmutathat
ja. Delli Ferenccel nagyon meg voltunk 
elégedve. Sokkal közvetlenebb, férfiasabb 
és meggyőzőbb, mint amilyennek eddig 
ismertük. Tóth Böske, ez a méltatla
nul félreállított tehetség, bebizonyította, 
hogy kombinéban is meg lehet állni a 
színjmdon, anélkül, hogy a lányos ma
mák —  a jobboldali sajtó után kiáltsa
nak. Olyan diszkrét volt, mint a mai ma
mák bundában sem.

A Müvészszínház meg van mentve. Ú j 
magyar szerzőknek köszönheti. Dobbanjon 
meg a szívünk: új magyar szerzőknek. 
Szólaljon meg a többi színigazgató lelki
ismerete: új magyar szerzőknek.

MOLNÁR JENŐ
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Vígszínház
Matyika színésznő szeretne lenni

Kezdetben vala Csathó Kálmánnak egy 
„ Ibolyka” című kitűnő regénye. Ez a 
műve lényegesen elütött a „Varjú a 
toronyórán” című pompás könyvétől. 
Talán ennek tudható be, hogy a gyorsan 
népszerűvé lett Csathó Kálmán a későbbi 
regényeiben és színdarabjaiban ismét 
visszatért eredeti zsanér éhez, a dzsentri- 
familiák kedélyes kúriáján lezajló eszem- 
iszomokhoz, kvaterkázásokhoz, a Ladányi 
tekintetes úr jripatóriumához, a kiterjedt 
úri családok lányainak és fiainak ártat
lan szerelmeihez és házasságához, ame
lyek az égben köttetnek ugyan, de a 
Málcsi nénik, Liszka sógoinsszonyok és 
Eufruzsina nagynénik családi tanácsko
zásain határoztatnak el.

Az Ibolyka egy hazudozó, nem ép ki
fogástalan erkölcsű pesti kislányról szólt. 
Ezt a Havalszky Ibolykát vitte most 
színpadra Csathó Kálmán. Havalszky 
Ibolykából a színpadon Havalszky Ma
tyika lett, de csak a neve új, az erköl
csei a régiek maradtak. Úgy zuhog a kis 
szájából a hazugság, mint Ladányban a 
menny kő és úgy köti a viszonyokat, mint 
az ismert Csat hó-darabok Málcsi nénijei 
a harisnyát. Az ember a végén már iga
zán nem tudja, hogy vájjon Matyika 
akar-e ebben a vígjátékban színésznő 
lenni, vagy Csathó Kálmán szeretne-e 
Lakatos László lenni, mert ez a Matyi
ka a Lakatos László cinikus pesti lány
típusai közül való és nem a Csathó Kál- 
nián fehér lány szobájából röppent ki. 
Havalszky Matyika úgynevezett úrilány- 
erkölcsei olyan messze esnek a nagyszerű 
író eddigi darabjainak moráljától, mint 
Csathó Jemtz sálon tői. Mert azt Csathó 
Kálmán is beláthatja, hogy ez a könnyű 
erkölcsű Matyika, aki egy-kettőre oda
dobja magát bárkinek, neki —  nem fek
szik.

Ami az előadást illeti, a címszereplő 
Gaál Franciska minden édes gügyögését 
latba i'etette, sőt még azt is el tudta hi
tetni, hogy ártatlan pofikája mögött 
Qnnyi linkség raw. Törzs Jenő kezet fog- 
hat Csat hóval. Csat hó egy nem neki való 
darabot ír t meg jól, Törzs viszont egy 
yiem neki való szerepet játszott meg jól. 
Csórtos Gyula egy ripacsból csinált ka- 
binetfigvrát. Senki sem kételkedett az 
utak hitelességében. Góth és Góthné 
mintha idegen talajon mozogtak volna. 
Day ka Margit egy vérbeli Csathó-lány 
szerepében mintha a Nemzeti Színházból

hozott volna át egy kis patriarchális le
vegőt. A Vígszínház közönsége hálás volt 
Csat hónak, hogy lipótvárosi kirándulá
sához fejedelmi gesztussal lipótvárosi 
uniformist öltött. (Hesz)

BZ ÉV ELSŐ SZÍNHÁZI VICCE
Kedves Borsszem Jankó! Január 2-án 

ezt olvastam Az Est január 3-iki számá
ban „Az év első színházi vicce” címen: 
„— M it játszanak a tiszazugi műked
velők?” —  „Légypapír jó mindhalálig ”

A vicc jó, csakhogy nem az újév első, 
hanem az ó-esztendö utolsó színházi vic
ce volt. A „Borsszem Jankó” 1929 decem
ber 25-iki számában „A  hét műsora” cí
mén az egyik kép alatt, amelyen egy mé
regkeverő asszony és a gyanútlanul ebé
delő férje ül, ez a szöveg volt olvasható: 
„Légypapír jó mindhalálig. Tiszazugi 
tragédia.”  Tovább megyek: a Borsszem 
Jankónak már egyik tavalyi nyári szá
mában olvastam ezt a találó szójátékot, 
akkor még a Móricz Zsigmond regényé
nek címe alapján, mert a színdarabot 
csak a télen mutatták be. De hiszen 
mindezt önök is tudják. Sőt talán többet 
is. Hogy miként vándorol a vicc és ho
gyan jut el a Borsszem Jankó hasábjai
ról a napilapokba, a kabarékba és —  a 
közbeszóló honatyák szájára.

Szíves üdvözlettel Dr. G. L. ny. min. 
oszt. tanácsos.

Szellemi munkások újéve

—  A munkanélküli ankétokon hetet- 
havat összehordanak.

—  Mi, sajnos, csak havat hordhatunk
össze.
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Az újesztendő örömei

Pesti
leányiskolában

Azt kérdezi a tanárnő 
a tizenkét éves Magdá
tól:

— Mondja meg nekem, 
mi volt az a Pandora 
szelencéje?

A  kislány felel- #
—  Pandora 

?gy olyan 
szelence volt, 
amelyben 
Pandora 
púderjét és 
a rúzsát tar
totta.

szelencéje

Színházi átok
—  Legyél te egy kezdő 

színműíró és Szilveszter é j
jelén mutassa be a Vígszín
ház az első darabodat!

Három p, három k
Mindnyájunk szeretett barátja, a 

poéta Farkas Imre, „Újévi köszöntő” 
címen verset írt a P. H. 1929 december 
29-iki számában. A hangulatos újévi be
harangozó második versszaka így kezdő
dik: „Adjon isten három p-t'\ a harma
dik strófája meg így: „Adjon isten bá
róin k-t” . Bár a költő egészen másról be
szél, mi mégis azt mondjuk: Nana, 
Mókucil

Kedves Borsszem Jankó!
A  kezdő drámaíró benyújtotta három

fel vonásos színművét a Nemzeti Szín
házhoz és a címlapra ezt írta:

„Színházakkal szemben kézirat.”
Egy hónap múlva visszakapta a dara

bot. A címlap így volt kijavítva:
„Színházakkal szemben kézirat, de 

színházaknál nem.”
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Az űjesztendő örömei

Mühlbeck Károly jubileum ára
Rákosszentmihályi és sashalmi Mühlbeck Károlynak, az ara)lyszívűf sugaras- 

lelkű művésznek sohasem volt ingye vagy ellensége. Mégis akadt valaki, aki rossz
indulatúan kinyomozta, hogy Mühlbeck bátyánk immár harmincöt esztendeje 
illusztrálja a legszebb ma
gyar mesekönyveket és ké
peslapokat. Ha már ilyen 
csúnyán leleplezték ezt a 
nagyszerű fiatalembert, mi 
sem térhetünk ki az ün
neplés elöl. Rákosszentmi 
hályi és sashalmi Mühl
beck Károly vagy huszon
öt évfolyamát rajzolta tele 
a „Borsszem Jankó"-nak.
Vidám „ fejlécei"  valósá
gos iskolát csináltak a ma
gyar grafikában. A társa- 
dalmi élet, a divat, a sport 
fonákságait, a mesevilág 
tündérképeit egyforma biz
tonsággal szedte varázsos 
ceruzája hegyére és ország
szerte h írt, nevet, népszerű
séget szerzett finom , jelleg
zetes vonásaival. Az írók, szerkesztők és rajzolók táborában csak szerető barátai 
vayinak. A harmincöt év szinte nyomtalanul tűnt el örök derűtől sugárzó feje fölött. 
Kollégái boldogan ünnepelték, díszes lakomát csaptak a F észek-művészklubban és 
mulatságos rajzok özönével árasztották el a névszerű Mestert. (Külön megleiyetése 
volt a pompás művészestnek, hogy megjelent Garay Ákos is] akit tíz esztendő óta 
nem láttak Pesten. A magyar huszár, magyar paraszt, magyar ló nagyszerű rajzoló
jának forró ünnepeltetésben volt része.) Az étrendet az itt közölt rajz díszítette. 
Még csak annyit, hogy Mühlbeck szín józanul ment haza hajnaltájt Rákosszentmihály 
és Sashalom határán fekvő kis házába és reggel pontosan szállította az esedékes 
rajzókat a redakeióknak. Hát megteszi ezt egy rendes bohém *... is ktapez.
kitüntetést a mostani rendszertől, drága Károly bátyánk! De még csak egy üdvözlő 
levelet se.
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A m erika i lelem ény

A newyorki tőzsdekrach sok amerikai milliomost koldusbotra juttatott. Nem 
estek kétségbe, —  nyomban megalakították a kolduströsztöt.

Műselyem-dalok
-Vincx cserepes tanyám,
Se késem, se' villám.
Van ellenben három 
S fél méter ,JSeviUáni 
Mindenes a babám,
Kohnék szolgálója,
A hazai műselyemnek 
Porto- s portálója.

*V
Azért, hogy kend ragyás, lelkem, 
Bátran járhat yJ>arisette” -ben. 
Azért, hogy kend mindeneslány, 
Parisette-nek jó a reklám.

*
Mű a babám haja,
Mű a babám színe,
Mű az orra, szája,
\fű ö —  sine fine.
Mű a foga, kérem,

^Mü a szeme is,
Ergo, ez világos:
Mű a selyme is.
„Parisette” , ,JSeviUa”, 
Mind-mind csupa mű.
Ez a pesti élet 
Jaj, de gyönyörű!

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

—  Pletykát a népnek!
~  Már mondom. Tehát: A kis szőke 

művésznő izgatottan ront be leginti
mebb barátnőjének öltözőjébe.

—  Mi az, édesem, mi történt veled?
— Képzeld csak . . .  Ilyen szemtelen

s é g ... Tegnap éjfélkor egy hotel bárban 
bemutatták nekem Kalotai Pistát. Zár
óra előtt egyszer csak megeredt az eső 
és Kalotai nem tudott kocsit kapni. Erre 
én udvariasan felajánlottam neki a ho
telszobámat.

—  Na és? . . .  Hol itt a szemtelenség?
— Mingyárt meglátod. Mint mond

tam, meghívtam Kalotait, hogy aludjon 
nálam és mit szólsz hozzá?. •• az a 
szemtelen fráter tényleg aludt.

Nepomukné harmadszor megy fé r j
hez. Az anyakönyvvezetö előszobájá
ban várni kell, amíg a korábban ér
kezett párokat összeadják. Nepomuk
né zúgolódva mondja leendő urának: 

—  Abszurdum, hogy itt mindig 
megvárakoztatják az embert. . .
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Thomas Mann
két nyilatkozata a  Borsszem  Jankó szám ára  

Stockholm  előtt és Stockholm  után
I. Stockholm  előtt

T homas Mann nem azért a világ legnagyobb élő regényírója, mert megkapta a 
Nobel-díjat, hanem azért, mert megírta a „Zauberberg” -et« Ez a csodálatos 
regény emelte őt arra az irodalmi polcra, amelyet mások csak megközelíteni, 

de elérni nem tudnak. A költő december elején, egy szombati napon, müncheni ott
honából Berlinbe érkezett. A  Hotel Adlonban ezernyi rajongó rohanta meg alá
írásokért és a nagy Thomas angyali türelemmel pazarolt el annyi energiát, ameny- 
nyivel egy új novellát alkothatott volna. Déltájban a jegy- és a podgy ász-ügyeket 
intézte el, azután a Berlinben tanuló külföldi diákok otthonába, a Humboldt villába 
ment. Életében először késett el. Öt órára jelezte érkezését, de az utazás előkészü
letei miatt csak hatra ért a Fasanenstrassei diákotthonba. A rajongás extázisában 
fogadták a diákok. Egy Willy Haas nevű német diák üdvözölte. Lámpaláza volt és 
bizony hebegett De azért nem volt baj. Thomas Mann barátságosan kezet fogott 
a szónokkal, aztán ismét haptákba állt, mert egy irodalmilag képzettebb ifjú, 
Rudolt Kayser kezdett beszélni. Idézett egyes kötetekből és mindenképpen azon 
volt, hogy sikere legyen. Ez a vágya teljesült, mert Thomas Mann sokkal hosszabb 
ideig szorította meg a kezét, mint Haas ifiúrnak.

Ezután a Nobel-díjas író válasza következett. Rövid volt ez a válasz, de olyan 
elegáns mondatok hagyták el Mann száját, hogy igazán érdemes volt várakozni 
erre a pillanatra. Félóra múlva már a szállóban volt. Átöltözött az előadásra, ame
lyet zsúfolt nézőtér előtt tartott meg a „Hochschule für Musik“ dísztermében. 
,Maria, dér Zau-
berer” volt a címe 
a novellának. Egy 
család történetét 
mondja el benne. 
A mese színhelye 

Olaszország, 
amelynek számos 
szép táján kalau- 
zolta keresztül 
hallgatóit. Kitűnő 
előadó. Több mint

Ü f .

két óra hosszáig 
tartott a felolva
sás, de Thomas 
Mann nem fáradt 
el. Tízszer ment 
vissza a terembe 
megköszönni a 
tapsorkánt, majd 
a mű vészszoba 
zongorája mellett 
így szólt az uj-

—  Kérdezzenek, uraim!
Elhangzottak az első kérdések és az első válaszok, de csakhamar meg kellett 

szakítani az interjút. A nagy író felesége lépett be és ijedten szólt oda férjének:
— Thomas! Tudod, hány óra van?
Thomas Mann éjféli tizenkét órára adott találkozót nekünk a Frolics-bárba.
Amikor beléptünk az előkelő étterembe, Mann már a feketénél tartott. Tíz 

percig sem kellett várnunk és ott ült az asztalunknál. Most kérdezés nélkül kezdett 
beszélni. Először természetesen maga a díj került szóba. Elmondta, hogy végtelenül 
őrül a Nobel díjnak. Avval a könyvével nyerte el, amely százhetvennyolc kiadást 
ért meg. Huszonnégyéves korában írta. Lagerlöf Zelma munkáit dicsérte, majd az 
a?Kol literaturáról beszélt. Érezni lehetett rajta, hogy siet, mert szinte összefüg
gés nélkül ugrott át egyik ország irodalmáról a másikra. Meg is jegyezte:

"7“  Nagyon sokat tudnék beszélni minderről, de sajnos, nincs időm. mert késó 
van és holnap rettentő korán kell felkelnem, hiszen kilenckor indul a vonat Stock
holmba.

Galsworthynál azonban sokáig időzött.
77* A polgári társadalom kinövéseinek csodálatos ismerője —  mondta. — És 

könyörtelenül támadja a társadalom hibáit. Könyörtelenül, de utolérhetetlen 
eleganciával.

Thomas Mann fantáziája hirtelen Amerikában termett:
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—  Az amerikaiak szociálkritikai készsége nagy érték a modern literatura szá
mára. Ha technikájuk is tökéletes lenne, még többen olvasnák őket.

A franciák közül Gide-et dicséri. Első helyre teszi a francia irodalmi ranglis
tán és amikor a modem németek kerülnek szóba, gondolkozás nélkül Döblint említi, 
mint a legnagyobb értéket.

A színház válságáról is beszélt. Szerinte a dráma eltűnik és a színpad egyre 
jobban az irodalmi és politikai propaganda szolgálatába fog állani.

Mialatt beszélgetünk, tízszer is figyelmeztetik a reggeli utazásra. Egyszer a 
pincér, többször a fivére, Heinrich Mann író, néha a felesége. De Thomas Mann 
nem zavartatja magát és amikor később eltávozik, még marad annyi ideje, hogy 
beírja noteszünkbe: „A  viszontlátásra”.

II. Stockholm  után

M iután Stockholmban átvette a Nobel-díjat, kétszáezer márkát és sereg ban
ketten rengeteg beszédeket hallgatott és mondott, visszatért Berlinbe. Ismét 
a Hotel Adlonban szállt meg és ismét megrohanták az újságírók. Thomas 

Mann óvatosan nyilatkozott és nagyon ügyelt arra, hogy ne lőjje le saját előadá
sát, amelyet a berlini rádióban tartott meg, néhány nappal Berlinbe való vissza
érkezése után.

A „Borsszem Jankó” berlini munkatársát a rádió-előadás után fogadta és így 
sok olyan érdekesség jutott számunkra, amely nem fért el a rövid előadás keretében.

— Kellemes napokat töltöttem el a svéd fővárosban — mondotta. —  Különö
sen a svéd király bankettje és a díj átadásának aktusa volt nagy élmény számomra. 

Percekig beszél még Stockholmról. Azután valahogyan Shaw kerül szóba.
— Csodálatos elme — mondja Thomas Mann. — Minden munkáját olvastam 

és minden darabját szerettem volna megnézni. De, sajnos, ez nem volt módomban. 
Legutoljára „Vissza Mathuzsálemhez“ című darabjának egyik részét, azt hiszem a 
másodikat láttam. Körülbelül két óra hosszáig tartott az előadás és amikor végét
ért, úgy éreztem magam, mintha csak tíz percig élveztem volna a darabot. Pedig 
kevés volt benne a cselekmény, hiszen az egész mű nem egyéb, mint dialogizált 
essay.

A filmre terelem a beszélgetést. Thomas Mann ezt mondja:
—  A filmnek és a hangos filmnek is nagy jövőt jósolok. Különösen a dráma

mentes filmeknek. A film nem egyéb, mint képelbeszélés és ezért van, hogy a leg
jobb filmeket az oroszok gyártják. Az oroszok sokkal több elbeszélőt adtak az iro
dalomnak, mint drámaírót és így nem is csodálatos, hogy vezetnek a képelbeszélés 
terén.

Thomas Mann feleségének megjelenése szakítja meg az interjút. Bocsánatot 
kér, de menniök kell. Heinrich Mann ad vacsorát tiszteletére. És Thomas Mann, a 
fiatal írók bálványa, Heinrich Mannak, a fiatal írók lelkes vezérének lakása felé 
hajtat. Amikor az autó eltűnik az Enter den Linden forgatagában, arra gondolok, 
milyen boldog nemzet az, amelynek nagy íróit nemcsak a nevük után ismerik az 
emberek, KSnem az írásaik után is és milyen nagy boldogság százmillió ember nyel
vén írni.

Berlin, január elején.
PALÁSTI LÁSZLÓ

UTÚLÉRHETETLEN kétszerakkora tápanyagkivonatra átváltoztatott,
csökkentett alkoholtartalom ban,

ízben, minőségben a Fővárosi Sörföző rt. Kőbányán

N E K T Á R  GYÓGYTDPSÖRE,
lábadozók, vér szegén yck, gyermekágyas a n yáik^tüdő
betegek, gyomorbajosok hatásos és jó l  bevált ita la !
Ha még nem ismerné s véleményt kér, orvosa, ismerősei, kik már 
fogyasztották, ajánlani fogják. Nehezen megszerzett EGÉSZSÉGE 
ÉRDEKÉBEN más készítménnyel ne kísérletezzék !

Ha egészséges, m ély á lom bó l pihent testtel, friss  
k edé lly e l a k a r  éb re d n i, fogyassza á llan d óan  !
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A  Svábhegyen

—  M it csinál ez a hülye Blaukopf?
—  Egész héten az asszony húzza öt, vasárnap aztán megbosszulja magát: 

húzza a feleségét.

B O R S S Z E M  J A N K Ó

KABARÉJA
Harang-dal

A kis Emmi — csingilingi —
Csinos, édes bakfis.
Szerette a csokoládét 
És egy fess kamaszt is.
Olyan piros volt az arca,
Mint a zsemle sütve.
Szeretett a korzón járni 
Szendén, szemlesütve.
Szép tavasz, te zengő,
Csingilingi-lengő!. . .

A mamája —  kling-klang, kling-klang — ' 
Nem nézte jó szemmel.
Hogy a lányát kísérgeti 
A  fiatalember.
Szigorúan rája mordult:
»>Többé ezt ne lássam !”
És a kislány megígérte:
>»Oh kérlek alássan. . .
Osak a május csikland . . .
Kling-klang, kili, kling-klang . . . ”

Orgonafa —  giling-galang —
Cila díszbe pattant.
A kislányon a legényke

Csókja titkon csattant.
Mint a virág fejecskéi,
Egymásra borultak.
Pillanat. . .  és eltemették 
A gyermeki múltat.
Tavaszi kalandka,
Gilingi-galanga . . .

De a mama —  bim-bam, bim-bam — 
Megtudta a dolgot.
A családnak becsülete 
Nagy veszélyben forgott.
„Milyen szégyen !... Mit csináljak?”  
—  Majd széttépte Emmit. —
„Mondd, amikor elkövetted,
Nem éreztél semmit?”
A lány szörnyű kínban . . .
Bim-bam, bibi, bim-bam . . .

Nagysokára —  piff-paff, piff-paff! —  
Megszólalt a lányka:
„Hogy én nem éreztem semmit,
Édes jó anyácska? . . .
Hiszen a baj az volt éppen.
Hogy éreztem — oh ja j ! . . / 4 
És elröppent ajakáról 
Édesen egy sóhaj.
Szép tavasz, te zengő,
Csingilingi-lengő. . .

M O LNÁR JENŐ
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Modern kényszeregyesség

— M it számolj Fuchs ú r?
—  It t  valami hiba vant főnök ú r ... 

Ha a kényszere gyessé gböl 15 százalékot 
kapnak a hitelezőink, akkor nekünk 85 
százalék ju t és itt csak 83 százalék jön ki.

Jajjj!
—  A mostani rossz hangos filmekre 

csak egy szó illik.
—  És pedig?
—  Hang-ár.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Radnai Miklós, az Opera igazgatója 

és Székely Mihály, a kitűnő baritonista 
Komlós Sándor Andrássy úti úridivat- 
üzletében találkoznak. Mind a kettő régi 
kliense Komlós szabóműhelyének. Azt 
mandja Radnai:

—  Egy nagyszerű dolgot tudok a maga 
számára, Székely. Egészen a testére van 
szabva.

— Igazán? —  örült a művész az új 
szerepnek. —  Mi az?

— Egy jó szmoking Komlóstól.

Fillérek, melyek Magyarországon ma
radnak és magyar munkásnak adnak 
több kenyeret. A  rövid idő alatt népsze
rűvé vált és így már évek óta közkedvelt 
sörtípusokat előállító Fővárosi Sörfózó 
Rt., a külföldi téli idénysörök pótlására 
egy magas alkoholfoktartalmú, ízben, 
minőségben a külföldit felülmúló nehéz 
barna sörrel, a ffToldi Miklós”  Erősörrel 
indul meghódítani a közönséget. Hisszük, 
hogy a magyar vendéglősök, kávésok 
mellőzik a külföldi ital termékeinek aján
lását, mert kevesebb pénzért jobbat tud
nak nyújtani.

Amin most Pest nevet
1 .

Egy nagyobb lipótvárosi társaság
ban odamegy egy kereskedő az egyik 
nagybank igazgatójához és azt 
mondja:

— Ha jól tudom, mi távoli rokonok 
vagyunk.

— Az lehet —  feleli a direktor úr. 
— Maga csak tartsa a rokonságot, én 
majd a távolságot fogom tartani.

2 .
Önagysága estélyi ruhát vesz föl. 

A szalonban két szmókingos férfi 
várja tűkön ülve: a férj és a férj ba
rátja. Egyik Khedivét a másik után 
szívják.

— Majd meglátod . . .  megint el
késünk a színházból. Mindig ilyen 
lassan öltözködik a feleségem!

A barát csöndesen jegyzi meg:
— Nekem mondod? . . .

3.
A dolog így történt.
A fiú beállított a szép asszonyhoz 

és kérte, hogy hallgassa meg. De a 
szép asszony nem volt még biztos, 
hogy szereti-e az ifjút és ezért azt 
felelte, hogy megkérdezi a gombjait. 
Finom, rózsaszínű — persze se nem 
Sevilla, se nem Parisette — pongyola 
volt rajta és a pongyolán végig, le a 
bokáig selyemgombok.

Kezdte a nyakánál és ment lefelé, 
számolgatva a gombokat:

— Szeretem, nem szeretem, szere
tem, nem szeretem . . .

Tovább folytatta:
— Szeretem, nem szeretem . . .
És folytatta:
—  Szeretem, nem szeretem . . .
így ért még lejjebb. De nem hagy

ta abba:
— Szeretem, nem szeretem, sze

retem • • •
És ekkor közbevágott az ifjú:
— Én is!
E pontnál megállapodtak.

Pesti elemiben
—  Samuka, mondj nekem egy okha

tározót.
—  A Zsiga bácsi.
—  Te szamár, hogy mondhatsz ilyent?
—  Tanító úr kérem, tegnap is a Zsiga 

bácsi volt az oka, hogy a papám újra el
határozta, hogy elválik a mamától.
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A  kurzus
elfelejtett néptribunja

Élőszóval nem ad választ, csak írásban, de mikor megismerte a 
kérdéseket, egyáltalán nem válaszolt

Néhány nappal karácsony előtt fölkerestem Budaváry Lászlót. Emlékeznek még? 
Képviselő volt az első nemzetgyűlésen és tőle ered az a bizonyos tizenkét pont, amely 
a zsidóvallású magyarokat egyszerűen el akarta tüntetni az ország területéről. 
Nem sikerült neki. A második nemzetgyűlésre már nem került be és azóta szép 
csöndesen szerkeszti a „Nemzeti É let" című hetilapot. Eszerint kollégám. Az Ó ucca 
2. számú házban, egy nccára nyíló kétszobás bolthelyiségben székel Budaváry László. 
Gondoltam magamban: hogyan érzi magát, mint vélekedik a közdolgokrólt mit csinál, 
mire készül ez a hajdan harsogó kurzus-nép tribun és kíváncsiságból —  mert érde
kelnek a letűnt emberek, a hirtelen félbemaradt karriérek —  meglátogattam a kar
társ urat.

Meglepően jó színben találtam egyszerű íróasztala mellett. F  üstszűrős Gellért- 
cigarettával kínált meg, rágyújtottunk és én azt mondottam:

—  Szerkesztő úr határozottan érdekel engem, amióta visszavonult a fórumról. 
Hogy úgy mondjam: témát látok önben. Beszélgessünk egy kicsit.

Budaváry udvariasan elhárította a kérést.
— Nem ön az első, —  mondta —  de nem is a századik, aA*i meg akar szólaltatni 

engem. Nagyon szívesen. . .  de ne vegye rossz néven, ha azt mondom: élőszóval nem 
adok nyilatkozatot. Egyszer-kétszer már megégettem az ujjamat, ileltve mások 
égették meg . . .

— Akkor talán írásba foglalom a kérdéseket, noha ez az első eset zsurnalisztikái 
prakszisomban . . .  De ha úgy kívánja . . .

—  Máskép nem lehet. Mondhatom, nagyon érdekes, sőt meglepő lesz, amit mon
dani illetve, amit válaszként írni fogok.

Ebben maradtunk. Másnap levelet küldtem Budaváry szerkesztő úrnak és —  
hogy hű maradjak az ö nemzetgyűlési stílusához —  tizenkét pontba foglaltam azokat 
a kérdéseket, amelyekre választ vártam. December 28-ig kértem a választ, hang
súlyozva, hogy ugyanolyan őszinteséget remélek az ő részéről, mint amellyel én 
tettem föl a kérdéseket. M ikor e sorokat írom, —  január U-én — még mindig nem 
kaptam meg Budaváry nyilatkozatát.

Konstatálnom kell tehát, hogy az interjú még így sem sikerült. Budaváry nem 
akar felelni.

Nos, lássuk csak, milyen kérdésekre nem akar (vagy nem tud?) felelni a kurzus 
föharsonása, vagy —  ahogy annak idején a Borsszem Jankó tréfásan elnevezte —  
»a  Pogrombach ucca réme". íme, néhány kérdés:

—  Milyen eszközökkel véli me g menthetőnek a széttagolt társadalmat, amely a 
pauperizmus hínárjában vergődik?

— Még ma is helyesnek és célravezetőnek ismeri azt az utat, amelyen nemzet
gyűlési képviselő korában elindult?

—  Milyennek látja ma azokat az elvbarátait, akikkel a huszas évek elején együtt 
politizált?

— Minthogy a külföldön főleg zsidóvallású magifar írók, köztük elsősorban 
Molnár Ferenc, aztán Biró Lajos, Lengyel Menyhért, Fodor László, Kálmán Imre 
művein keresztül ismerik a rwí fe jlett színpadi kultúránkat, fenntartja-e még azt a 
véleményét, hogy a zsidók pusztulást és átkot jelentenek az országra?

—  Milyen programot adna most, ha képviselő lenne?
—  Tud-e idegen nyelveket? Van-e valami speciális stúdiuma? Nem készül-e 

'"agyar jyropagandaútra a külföldön? Stb., stb.
Egyik kérdésre sem válaszolt Budaváry kolléga. Igazán sajnálom. Pedig olyan 

rendes, jólnevelt, testhezálló kérdéseket tettem fö l  Molnár Jenő

NEM LEHETNE KIKÖTNI HÁGÁBAN, HOGY AZ ÖNGYILKOSSÁGOK ÉS 
A CSÖDÖK INDEX-SZÁMA ALAPJÁN KALKULÁLJÁK KI A MAGYAR 
JÓVÁTÉTELT?
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— Na, mit szólsz a karácsonyi aján
dékokhoz, Pistike?

—  Tudja, nagyapó, a Jézuska ajándé
kaival meg vagyok elégedve, de a papa 
meg a mama nagyon smucig volt, —  őtő
lük nem kaptam semmit.

Kedves Borsszem Jankó!
A kis művésznőtől megkérdi a barát

nője :
—  Na, döntöttél már, édesem, férjhez 

mész a bankárhoz?
—  Még alszom rá egyet, —  felelte az 

édes.
A barátnő most röviden csak ennyit 

kérdezett :
—  Kivel?

Aranyköpések
A varieté-műsor éppen me g fordítottja 

a szerelemnek : az első szám a leggyön
gébb.

*

Öreg orvosnak gyorsan, fiatalnak las
san gyógyulnak meg a nőbetegei.

♦

Régebben a munka, ma a munkanél
küliség őrli meg az embereket.

*

A nő bolondabbá is, okosabbá is tesz.
Karádi Emil

Kis jogi kompendium
Kérdés: Mit fizet az ágy raj áró? 
Felelet: Nyugdíjat.

*
A leány nem foglaló, hogy azt meg

duplázva lehessen visszaadni.
*

Kérdés: Mi a papnak fizetendő házas
sági stóla?

Felelet: Kötbér.
*

Sok kis nő viszonytkeresetből él.

Kedves Borsszem Jankó!
A sasuccai kereskedő megkérdi egyik 

ügyfelétől, aki nemrégiben nősült:
— Na, hogy ízlik a házasélet?
Nagy füstfelhőt fújva Britannikájából,

feleli az új férj :
—  Mit mondjak? Nagyon drága pasz- 

szió manapság egy feleség. Ha ezt an
nak idején tudom, beszélhetett volna ne
kem az a házasságközvetítő.

—  Hogyan, hát maga házasságközve
títő útján ismerkedett meg a feleségével?

—  Igen.
— Na hallja, akkor, mint kereskedő

ember, tudnia kellett volna, hogy a köz
vetítő kereskedelem mindent megdrágít.

KLEBELSBERG miniszter
Budapest

Alulírottak nevében tiltakozunk 
Excellenciád legújabb könyve ellen, 
amelynek ezt a címet adta: Jöjjetek 

ti harmincas évek! Vegye tudomásul, 
miniszter úr, hogy mi még a huszas 
éveknél tartunk.

A harminc éven túli 
nők ligája

— Attól, hogy nem tartanak a szín
házak nyilvános főpróbát, jobbak lettek 
a darabok?
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Vass József 
m eg az a lka lm i súgó

A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíj- 
intézete minden újévkor fölkeresi nagy
nevű elnökét, Vass József minisztert, 
hogy ragaszkodásáról biztosítsa azt az 
állam fé rfitt aki talpraállította az újság
írók rombadölt jóléti intézményét. Az 
idén különösen meleg és megható volt az 
ünneplés. Vass József, a rétorok rétoi'a, 
szárnyaló beszédet intézett —  a megje- 
lent újságírókon keresztül az egész ma
gyar társadalomhoz. Beszéd közben egyik 
idösebbt derék kollégánk szívességet vélt 
tenni az ékesszóló miniszternek, aki a 
szónoki hatás egyik eszköze gyanánt itt- 
ott művészi pauzát tartott, —  és azt 
gondolva, hogy Vass Józsefnek talán 
nem ju t eszébe a kellő kifejezés, súgni 
kezdett. Persze a kitűnő szónok egyet
lenegyszer sem használta az odasúgott 
szavakat. Valaki később szóvátette a ked
ves epizódot a miniszter előtt.

— Excelleuciád talán néni is hallotta 
a súgást? —  kérdezte.

—  Dehogy is nem! —  felelte mosolyog
va Vass József. —  Sőt: befelé pompásan 
mulattam rajta, hogy a súgó sehogysem 
tudja megtalálni azt a szót, amire éppen 
szükségem van. Tudniillik én magam is 
csak akkor tudom, melyik szóra vagy ki
fejezésre van szükségeni, amikor már ki
mondtam. És mindig azt mondom ki, 
amire éppen szükségem van. Sajnálom a 
szegény súgókat. Éntölem valamennyi 
Bé-listára kerülne.

y  an szerencsénk bemutatni a napilapok 
humor-rovafának vezetőjét.

—  Olvastad? Egy dúsgazdag ameiikai 
szállt meg a Dunapalotában. Azt mond
ják, tojásnagyságú gyémántjai vannak.

—  Ahá! Azért futnak úgy utána a 
pesti tyúkok.

II gyorsírók meg a Borsszem Jankó
Szőke Sándor dr. budapesti ügyvéd, 

az ismert gyorsíró, remek kis tanulmányt 
írt a „Szegedi Gyorsíró” című szaklapba 
ezzel a címmel: „Gyorsírás és rejtvény”. 
Igen ötletesen fejtegeti a sztenográfia és 
az elmét élesítő rébuszok titkos értelmi 
rokonságát és többízben hangoztatja, 
hogy főleg a Borsszem Jankó s’került ré- 
buszain keresztül állapítható meg ez az 
érdekes kapcsolat. Ismerteti lapunk leg
híresebb, már rég közkinccsé vált rejt
vényeit (Békési Gásjyár: békés igás pár; 
Feenc: Erkel Ferenchez; Kútyafúttá 
ban: kutya fut tá(l)ban; Anyaszív: 
gyermekét karján tartó cigarettázó nő; 
Rabbilében: egy rabbinus halászlében, 
stb.), majd ezt írja: „Nem véletlen, hogy 
dr. Téglás Géza műtársunk a legjobb 
magyar rejtvényfej tők egyike. Aligha 
véletlen, hogy a gyorsíróknak budap2sti 
asztaltársasága már vagy húsz évvel ez
előtt állandóan a legnehezebb rejtvénye
ket fejtette meg és kedves szokás volt e 
társaságban megfizetni annak a vacsorá
ját, aki legelőször fejtette meg a Bors
szem Jankónak valóban egyaránt szelle
mes és nehéz képrejtvényeit.”

A  színésznő esküszik. Amikor vége 
a templomi ceremóniának, hozzáfor
dul a boldog férj :

—  Láttad a kis húgodat, hogy sírt 
az esketés alatt?

—  Ez nála mánia. Valahányszor 
esküszöm, mindig bóg . . .
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Borsszem Jankó a moziban
Apák bűne

—  A Royal Apolló hangos film je —
Elképzelhető, hogy mit művelnek a 

hollywoodi filmstúdiókban még egy olyan 
gránitból faragott színésszel is, mint 
Jannings. Micsoda kulimász lesz a grá
nitból a zaccos agyú filmszcenáriumírók 
és ötletszegény filmrendezők kezében! Ha 
végignézzük a híres Jannings-filmeket, 
kevés kivétellel mindegyikben ugyanazt 
a variációt látjulc. A kosztümös szerepei
ben még csak van valami változatosság 
(Othello, Nero, stb., igaz, hogy a téma 
itt Shakespeare meg Sienkievicz érdeme, 
nem pedig a hollywoodi s e n k  ieviczeké), 
de a társadalmi szerepekben állandóan 
egy és ugyanaz a téma szerepel a kapta
fán. Az Utolsó ember, Az elsodort em
ber, Az apák bűne, A bűnök apja (mert 
a legközelebbi Jannings-film biztosan ez 
lesz) és így tovább. Ezek közül a Bíró 
Lajos „Elsodort ember”-e volt az egyet
len, amin a hasonló téma dacára érezni 
lehetett, hogy író csinálta és nem susz
ter húzta fel a —  kaptafára. A többi 
csak arra volt jó, hogy Jannings kinője 
magát bennük —  a könyökünkön.

Jannings ezekben a filmekben több
nyire mint jó  apa, felejthetetlen fé rj és 
legjobb rokon mutatkozik be, a második 
felvonásban aztán következetesen útjába 
akad egy démon, akinek kedvéért a jó 
apa, felejthetetlen fé r j és legjobb rokon 
otthagyja szerető hitvesét és jó l megér
demelt gyermekeit, hogy elinduljon a
lejtőn, amelyen megállni persze nem le

het, legfeljebb megélni. Mert a Jannings- 
filmek írói már évek óta ebből élnek. Az 
utolsó felvonásban aztán teljesen lezüllve 
látjuk viszont Janningsot, amint köny- 
nyes szemmel konstatálja (Prem ierplan), 
hogy időközben felserdült gyermekei 
vagy unokái (a nem kívánt rész törlen
dő) nem ismerik fel saját apjukat, illet
ve nagyapjukat (lásd mint fent). Ezzel 
a méla és szigorúan happy end-mentes 
felvonásvéggel aztán véget ér a film. 
Koszorúk mellőzése kéretik.

A most bemutatott Apák bűne is esze
rint a recept szerint készült. Ez se jobb 
a Deákné vásznánál. Sőt. Amennyivel a 
Deákné vászna jobb, mint amit itt lát
tunk a vásznon! A különbség eközött és 
a régi Jannings-filmek között mindössze 
az, hogy azok némák voltak, ez meg han
gos. Régi filmjeiben némán csalta meg 
a feleségét, itt hangosan, a régiekben szó 
nélkül hagyta ott a derűs családi fész
ket ( Premierplan),  itt hangosan, azelőtt 
csendesen csúszott egyre lejjebb a lej
tőn, most e művelet közben a helyzetnek 
megfelelő hangokat hallat, régente néma 
könnyeket hullatott a darab végén, en
nél a filmnél hangosan zokog. Amire 
egyébként, tekintve, hogy kitűnő színész 
létére ilyen giccsekben kell játszania, 
minden oka megvan.

Mámorkeringö
— Az Ufa hangos film je  —

A film hangos része jobbára hangta
lan. A film  meséje, azaz értelmi része 
többnyire értelmetlen. A főszereplő Hans 
Stüve, egész jó  színész mindaddig, míg 
nem beszél. Mady Christians, a női fő
szereplő, szintén igen gyenge beszéd- és 
értelemgyakorlatokat produkál. A leg
jobb, mikor sóhajt. Sóhajtani, azt tud. 
Úgy sóhajt, mintha legalább is mozi
tulajdonos lenne Pesten.

Szibériai bilincsek
—  Rádius —

Szibériai bilincsek helyett sokkal jobb 
cím lett volna például: Szibériai smami- 
zon. Szokványos mese az unalmas, előre 
ismert bonyodalmakkal. Ehhez járul 
még az elcsépelt háttér, a végtelen szi
bériai mű-hó és hűhó semmiért. Még 
néhány ilyen film  és a Rádius mozinak 
Harag szom-Rádius lesz a neve. (HESZ)
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Borsszem Jankó a pénzpiacon
— ■■— [— ■

Három nagyon szerény ember:
Búd lános, Weiss Fiilöp, Friedmann Ernő

Az újságok elfelejtettek beszámolni arról a tanulmányútról, amelyet Búd 
János dr. kereskedelmi miniszter tett a napokban F r i e d m a n n  Ernő dr. tanár úr 
kíséretében. Búd János szerénységére vall ez a mély hallgatás, hiszen köz
tudomású, hogy ő a legnagyobb csendben szeret munkálkodni, távol a vásári élet 
hivalkodó szólamaitól. A karácsonyi és újévi ünnepek alatt Búd (plusz Friedmann) 
Montecarlo és Nizza idegenforgalmát tanulmányozta.

De a szerénységi hullám máshová is eljutott. Mint a z  ö s s z e s  n a p i l a p o k 
ban  o l v a s h a t t u k ,  a Pesti Kereskedelmi Bank elnöke, W e i s s  Fülöp is Monte- 
carlóba utazott. Illetve —  így írják a lapok — azok elől a tömeges és viharos ünne- 
peltetések elől menekült, amikben hetvenedik születésnapja alkalmából kívánták 
részesíteni. Weiss Fülöp is szerénységből ment Montecarlóba. L á n c z y  Leó éve
ken keresztül kapacitálta, valósággal közelharcot folytatott Weiss Fülöppel, hogy 
elfogadtassa vele azokat a kisebb kitüntetéseket, amelyeket ő szánt neki. Weiss 
Fülöp mindig elhárította. Egyébként is igen csöndes ember. A felsőházban még 
nem hallották a szavát. Nem tülekedik, nem könyökű bele magát az első közéleti 
frontba. Akik ismerik példás szerénységét, azt mondják, hogy sohasem is fog fel
szólalni. Csak szerénységből, semmi másért.

De még Búdnál és Weiss Fülöpnél is szerényebb Friedmann Ernő tanár úr. 
Sehol soha nem szerepel. Esztendők óta olyan nagy pozícióban, mint amelyet ő 
foglal el, egyetlen szavát nem hallani, egyetlen újságcikket nem látni tőle. Meg
hatóan halk, csöndes, szerzetesien lemondó és alázatos. Nem csoda, ha Búd János 
annyira lelkesedik érte. Amikor Sándor Pál megtámadta Budot (akkor még pénz
ügyminisztert) a parlamentben, a nagy János egész mellét kitárta Friedmannért, 
mondván: Boldog vagyok, hogy ilyen ember ad nekem tanácsokat. Friedmann pro
fesszor úr nagytudású, jeles műveltségű ember, aki igen gazdaságosan bánik a 
tudományával. Nem aprózza fel magát. Évekig a pénzügyminiszter gondjait osz
totta, most a kereskedelmi miniszter gondjait szorozza. A közgazdasági életben 
kevés munkája akadt. Úgynevezett „előkészítő munkálatok*’ : ez volt az ő speciali
tása. Ha azt kérdeznék, melyik minisztériumnak a tanácsosa, az derülne ki, hogy 
o csak egy férfiúnak a lelkes, hűséges tanácsadója. Ezért is lett belőle valósággal 
és egyszerűen Budi tanácsos.

Nem tudom én, melyik a szebb, melyik dicsőbb, melyik nagyobb, azaz hogy 
szerényebb, de a búval bélelt Bé-listások reménykedésével várom haza őket, a ma
gyar közgazdaság háromkirályait, a montecarlói szám kivetésből. Biztos, hogy 
valami friss, egészséges szellőcskét hoznak magukkal ebbe a fojtott és fojtogató 
honi légkörbe.

„Akiket jóknak tartanak" 
m gy; mutató az iparpártolásból

A rendőrség lakóházakat épít. Helyes, 
mert munkát ad. A belügyminiszter hoz
zájárul. Rendben van, —  6 a fölöttes ha
tóság, A minisztertanács megszai'azza és 
meghagyja, hogy árlejtés legyen. így is 
Van rendjén. Nem ragaszkodik a nyilvá
nos verseny tárgy alához, csak árlejtést 
h'íván. A  belügyminiszter ehhez képest

rendelkezik. Mint a sajtópör folyamán 
kiderült, azért cselekedett így, mert a 
32 pengős alajmmál olcsóbb árat akart 
elérni. M it tesz az: árlejtés? Azt, hogy 
többeket szólítanak fel a munka vállalá
sára. Azokat, akiket jóknak tartanak. 
Vagy nem azokatf A „jók” között van 
egy legolcsópb. Csakhogy ez nem kapja. 
Nem kaphatja. Vájjon milyen esetben 
kaphatta volna?

Kedves sajtó, kedves képviselőház és
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felsőház, mi van ezzel a dologgal? Mért 
beszélnek egyre csak a „Stabil”-ról meg 
a „Titán”-ról? Mért nem arról az 
egyetlen fontos közérdekről: hová lesz 
az árlejtések értelme, ha rendes cég már 
részt sem mer venni bennük? Hiszen 
úgysem kaphatja meg a munkát. Hát 
akkor mért vegyen részt? Mire jó akkor 
az egész árlejtési szertartás, kérjük 
alássan.

Régebben úgy volt, hogy azok a cégek, 
amelyek pályáztak, előre tudták, hogy 
ki kaphatja a megbízatást. Nagy, orszá
gos vagyonok keletkeztek egy-egy ilyen 
üzletből. Egyikben Franciaország, Itália, 
Románia óriási szállításokat ír t ki. Négy 
magyar cég pályázott, hogy eleget te
gyenek a közszállítási szabályzatnak, de 
már előre tudták, ki lesz a legolcsóbb 
ajánlattevő és ez a többi hárommal osz
tozott. Akkor tehát a p á l y á z ó k  tud
ták, hogy a pályázat csak —  jnctus 
masculus —  írott malaszt. De a pályázat 
k i í r ó j a  nem is sejtette.

Ennek az eljárásnak a me g fordítottja: 
magyar vívmány. Éljen, éljen, éljen!

X  Dr. Stein Emil — vezérigazgató-
helyettes. Dr. Stein Emilt, a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank igazgató

já t legközelebb vezérigazgatóhelyettessé 
nevezik ki. Ez az állás eddig nem volt 
betöltve. Stein Em ilt nemcsak gazdasági 
tudása és kipróbált tehetsége, hanem 
rendkívüli kulturális érzéke és a társa
dalomban elfoglalt vezető helyzete is kva
lifikálja a díszes pozícióra.

+  Kétpengős, ötpengős. A Nemzeti 
Bank két- és ötpengős érmeket veret, 
amelyek január közepén kerülnek forga
lomba. Vájjon több két- és ötpengősük 
lesz a kisembereknek azzal, hogy nem 
papírban, hanem ezüstben —  nem fogják 
megkeresni ?

O  És még azt mondják: rosszul megy
nekünk. Weiss Fülöp, a Kereskedelmi 
Bank elnöke, az „ünneplések” elől 2 hétre 
Montecarlóba utazott. Búd János kereske
delmi miniszter Nizzában pihen. Br. Ma- 
darassy-Beck Marcell, a Leszámítolóbank 
elnöke, Párizsban van, Kádár Gusztáv, a 
Leszámítolóbank igazgatója Newyorkba 
készül. Jossíia Richprd, a Sevilla-Filtex 
tulajdonosa, visszaérkezett Amerikából. 
Hollós Ödön, a Kereskedelmi Bank igaz
gatója a Semmeringen üdül. Fellner Pál 
bankigazgató Londonban töltötte az ün
nepeket. Nagy szilveszteri lakomák vol
tak Búd József éknél, Krammer Szig- 
fridéknél, stb. —  Micsoda nyomor! Meg
hasad az ember szíve.

Pöstyéni aforizma
KI M INT VESZI KÚRÁJÁT, ÚGY 

ALUSSZA ÁLMÁT.

Rébusz

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

A  Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz megfejtése: „Pikkoló 
fekete.” A megfejtők közül Hegedűs Évi 
(Budapest, Nagymező ucca 52.) kapott 
könyvjutalmat.

A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.
igazgatósága. Fleissig Sándor elnöklete 
alatt tartott ülésében megállapította az 
1928—29. üzletév mérlegét, mely 23 mil
lió 930.000 P alaptőke mellett 2 millió 
225.568.82 P tiszta nyereséget tüntet fel.
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REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
— Udj kezdűdjün 

teneked oz ú j esz- 
dűy mint ahodjan ö 
régi végzüdött oz ex- 
cellenc Scitovszky o- 
re ságnak!

— Tiszazugon led- 
jél te házasságkiiz- 
vetítű!

— Ledjél te bel- 3
iidj miniszter és égé- 
szén c székedig csap-*/fa/—\ 
kodjon fül o Dagály! V

— Ebbe o polgári újévbe is udjanazok 
o jókívánságaim fogjanak terojtody mint 
omikkel zsidó újévkor ödvüzöltelek !

—  Ledjél te Pesten nadjiparos és sem
mi másba ne led jen neked reméngyedf 
saksupán oz árlejtések moráljában!

—  Lepjék meg o te anyósodat edj tá
volbalátó készülékkel!

— Edj hangosfilm elűadása olott so- 
dálkozzált honnét veszik a nézűtéren o 
hanghoz o szagot!

— O Társadajlombiztosító nevébe je 
lentkezzél te újévi gratulációnnal!

— Ledjél te Madjarországon edj de- 
mokrát és Genfbe edj reakcioner!

Fe j nélkül mutatjuk be közéletünk je 
leseit, A figura után találja ki az olvasóf 
kit ábrázol a kép, A megfejtők értékes 
könyvjutalomban részesülnek.

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
millen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! Hága felől sűrű sötét felhő közeledik és általános depressziót 
idéz elő Közép- és Kelet-Európábán. Sok helyen havazik is, de hol van már a 
tavalyi hó, vagy mint franciául mondják: ou sont les neiges d’antant (írd: entente). 
Magyarországon baloldali irányból viharokat jeleznek, amelyeknek magva a bel
ügyminisztérium budai épülete fölött fog tombolni, de Scitovszky egy ideig még 
s t a b i l  marad és t i t á n i erővel küzd a d a g á l y  ellen. A havazással kapcsolat
ban a szellemi munkások kultúrfölénye különösen hósöprés közben fog kiderülni. 
Egyébként mindenütt beborul a középosztálynak.

Prognózis: Páris felől további dühös ujságcikklonok, míg Bethlennel kapcso
latban egységes tapsorkánok várhatók. Belpolitikai téren növekvő köd, amit a köz- 
igazgatás egyszerűsítése még csak sűrűbbé tesz.

63. évfolyam, 1. (3143.) szám
Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MOLNÁR JENŐ dr. Budapest, Mozsár u. 9. Tel.: A .233— 24

Művészeti főmunkatárs:
Lap tulajdonos:

Borsszem Jankó Lapkiadó rt.
GÁSPÁR AN TAL Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e ..................
Félévre .......................
N e g y e d é v r e ..................

Biró Miklós nyomdai műintézet rt. nyomása, VII, Rózsa ucca 25. szám
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A magyar fogyasztók megtéveszthe- 
tősége. A  magyar fogyasztóközönség 
előnyben részesíti a hazai gyártmányt, 
ha az jó. Látjuk ezt egyik előkelő sör
vállalatunk által legutóbb forgalomba 
hozott téli idény sörénél is. A  „Toldi 
Miklós erősör” egy csapásra meghódí
totta a közönséget épúgy, mint a „Nek
tár gyógytápsör” . Ez az erősör új eljá
rással előállított termék, amelyet a kül
földi gyárak is próbálnak utánozni, de 
az utánzás nem sikerült es a fogyasztók 
nem fogják magukat külföldi sörök 
hangzatos reklámaitól félrevezettetni.

M O L N Á R  J E N Ő
ú j hum oros könyve:

ILYENEK VAG YUNK !
Ára 2 pengő

Rendelje meg levelezőlapon a Borsszem 
Jankó kiadóhivatalában, Mozsár ucca 9

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

Ú J  S Z Í N H Á Z

BÉLA,
AKI 26 ÉVES

Mihály István
nagysikerű

v í g j á t é k a
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FŐVÁROSI 
M Ű V É S Z S Z I N  HÁZ

TE NEM ISMERED VER ÁT
BALASSA EMIL és MIHÁLY ISTVÁN 

pesti vígjátéka

KABOS GYULA FEJES TERI

Elektrom ágneses
gyógyintézet

Modem fizikai gyógymódok, kitiinö 
gyógy eredmények : Ideg-, rheumás-, ütő
ér-, Ischlas- stb. bajoknál, vérszegény
ség, álmatlanság, stb. eseteinél.
Oícsó kúradijak.Kér\e az új prospektust

Bpest VII, Vilma királynő útit
Telefon: József 326—24

KIRÁLY SZÍNHÁZ

„Sisters**
Békeffi -  Lajthai
szenzációs operettje

Titkos Ilonával
a főszerepben

Olvassa a

f l lK L A p -ot
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját




