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Dal az e lm aradt té lről
és a közelgő tavaszról

Nem volt telünk, nem hullt a hó,
Úgy látszik, meghalt Télapó.
A földnek nedve, jaj, fukar,
Takaró nélkül az ugar.
Az embernek sincs takarója,
Mely székül, bájtul, jajtul ójja.
Csupasz itt minden, istenem, —
A görl, még az is meztelen.

A fások és a szenesek,
Kik közismerten szemesek,
Nem voltak most sem hanyagok 
S halmoztak fűtőanyagot.
I)e megmaradt a szenük, fájuk, 

tél befutott jól alájuk, 
l'avasszal aztán, majd ha fagy, 
kosz fának, szénnek ára nagy.

Habár nem volt idén telünk 
S habár fagyot nem kedvelünk,
Csúf évszak volt ez, zord, kemény,
Mert elfagyott a szép remény,
Hogy sorsunk most csak jobb lehet már, 
Vagy hogy rosszabbul nem mehet már... 
Pedig oly rosszul nem mehet,
Hogy még rosszabb is nem lehet.

Sehol zimankó, zúzmara,
Fagyott szlovákok bús kara . . .
Nem játszottak a verebek 
Sem tragikusabb szerepet,
Sőt Örvendezve enyhe télnek 
A Körúton tereferélnek,
S hogy milyen intim alapon:
Mutatja pettyes kalapom.

—  EGY OLCSÓBB ÉNEKESNŐ 
MAR NEM IS Jó PESTNEK, NUR 
DIE GALLI-CURCI?

Most elbúcsúzol Tél szaka,
C siklandoz már a rét szaga,
A zsenge márciusi fű,
S a nap, mely hőbb tekintetű.
A süldő lány meg a kamaszka 
Derülten ébred friss tavaszra,
. i a téli randevú-helyek 
Bérlői, jaj, kesergenek . . .

Szív felszakad, a gond apad 
S a zöld Ligetben kint a pad 
Már várja kisded párjait,
Lomb hinti rájuk árnyait.
A szerelem . . .  ez az egyetlen,
Mit meghagyott még az a Bethlen... 
Ez egyenlő és titkos is.
Ha gróf él véle vagy kocsis.

Tavasz... te vágyat érlelő,
Mosollyal, hittel lépj elő.
Pangó erekben vért fakassz,
Hogy szűnjön végre már a „snassz” . 
Épüljetek hidak, traverzek,
Utak, kórházak s mind a tervek,
Miket papírra írt a Ma,
De, kérlek, — ohne panamai

Jöjj Március, szép kedvesünk.
Mi hozzád hívek s jók leszünk.
Oly tiszta, szűz az etikád,
Nem ismersz még kozmetikát.
Tán kissé félve is jösz Pestre,
Mivel az arcod nincs k ifestve...
De már a második napon 
Ki lesz, — azt garantálhatom.

MOLNÁR JENŐ

Személyi hír
A kitűnő Sümegi Vilmos kormányfő- 

tanácsos lett. Barátai és tisztelői a ki
tüntetés alkalmából bankettet rendeztek, 
amelyen Sümegit hajnalig tartó ünnep
lés keretében — megvigasztalták.

AZ IDEGENFORGALOM FÖL- 
LENDÍTÉSE KÖRÜL TAG AD H A
TA T LA N  NAGY ÉRDEMEI V A N 
NAK  AZ ILLETÉKES GAZDASÁGI 
TÉNYEZŐKNEK. AZ IDEGENEK 
SZÁMA UGRÁSSZERŰEN EMEL
KEDIK. M AHOLNAP ALIG  LESZ 
KERESKEDŐ, IPAROS, LATEI- 
NER. M AGÁNH IVATALNO K, AK I 
NE ÉREZNÉ MAGÁT IDEGEN
NEK EBBEN AZ ORSZÁGBAbf.
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Friedrich Istvánnal 
a t. Ház folyosóján

Őszinte beszéd a konszolidáció álparlamentjéről, 
a gazdasági programtalanságról, az egységes man
darinok adóelméletéről és Messiásvárásáról, a 
„felesleges ember44 típusáról és az új arisztokrá
ciáról, vagyis arról az 1500*2000 emberről, akik  

paradicsomi életet élnek

Snájdig gyerek. Ez volt minden, ami Friedrich István érdekes, különös és — 
hiába — izgató egyéniségével kapcsolatban a köztudatba átment azóta, hogy 
rajtaütött a bolsevista forradalmat követő Peidl-kormányon. Ezt a snájdig 

gyereket most nyílt alkalmam szemtől-szembe kapni. Tíz esztendő óta jár a parla
mentbe, e sorok írója kétszer tíz esztendő óta és valahogy elkerültük egymást. Ta
lán mert éveken át állandó témája, mondhatnám céltáblája volt a Borsszem Jankó
nak? Ez nem lett volna akadály. Kossuth Ferenc, Justh Gyula, Vázsonyi Vilmos, 
Holló Lajos, Kaas Ivor, Polónyi Géza is állandó témái voltak szatírának, karika
túrának, de egyikük sem neheztelt meg érte, sőt nem egy maga a^ott tippet az 
ellene kihegyezett politikai helyzetképhez vagy karcolathoz. Annak, hogy valaki 
számít a közéletben, az én praxisom szerint az a fokmérője, hogy nemcsak elbírja, 
de élvezi is a róla szóló persziflázst. Egyedül Szijj Bálint kisgazda nem bírta el. 
A második nemzetgyűlésen nagyon megmosta a fejünket, amiért „kiszerkesztjük” 
őket. Megmondom nyíltan: Friedrich Istvánnal azért nem kerestem a személyes érint
kezést, mert a politika önkéntesének, afféle szabadúszónak tartottam, aki gyorsan 
kiéli a temperamentumát s aztán visszamegy a munkaasztalához, a műhelyébe. Mi
kor 1919-ben lemértük a politikának akkor ugyancsak kilengő mérlegén, még közel 
volt hozzánk az a kor, amelynek szereplő férfiait a tehetség, tudás és tisztesség 
hajszálmérlegére állította a közvélemény és a közlelkiismeret. Friedrich Istvánból 
sem a tehetség, sem a tisztesség nem hiányzott. Csak a tudása körül voltak aggá
lyaink. Friedrich Istvánban megvolt az önismeretnek az a foka, hogy erre magától 
is rájött. Egy-két esztendő óta mintha más formát mutatna. U grásra lendülő pár
duc-természete, az a bursikóz eredetiség, amely a tömegek előtt oly kedveltté tette, 
a gondolkodó és elmélyedő ember nagyobb perspektívájába szélesedik. Bizonyára 
sokat olvasott. Nem azért, hogy tapasztalatokra tegyen szert, hiszen az a tizenkét 
esztendő, amióta a politika porondján áll, fölér tizenkét évszázad élményeivel. De 
úgy veszem észre, tisztábban látja a dolgok és a jelenségek nagy összefüggéseit, 
bizonyos rendszer jegecesedett ki az elgondolásaiban, az amatőr csapongásokból, el
kalandozásokból már csak az az imponáló erély maradt fönn, amely diszciplína 
nélkül a tömegek szemében is csupán ideig-óráig tetszetős.

És legújabban még egy tehetsége bontakozott ki: az újságírói. Ügyesen forgatja 
a tollat, ötletei, hasonlatai vannak, fordulatos, friss és egyéni. Publicisztikai stílusa 
nem forrott még ki egészen, de még a zökkenőiben, az egyenetlenségeiben is sok
kal érdekesebb, hatásosabb, mint a barthamiklósi orthodox vezércikkírás epigonjai- 
nak sivár frázistömege. Eleinte idegenkedve fogadtam. Velem együtt nyilván má
sok is. Nem szeretem azt a publicistát, aki a napipolitikával szerzett — rendszerint 
múlandó — hírnevét az irodalom valutájára akarja átértékelni. Ritkán sikerül. A ter
mészetes sorrend más. Előbb író, publicista, aztán politikus. Szívesebben látom, ha 
Herczeg Ferencből vagy Móricz Zsigmondból lesz képviselő, mint ha (ne említsünk 
neveket!) hivatásos politikusok állanak ki a napilapok első oldalára. Friedrich Ist- 
'an, ha nem is százpercentes, de élvezetes, jóízű, sablonoktól felszabadult publicista. 
Legfőbb ideje volt, hogy megismerjem az új kollégát.

*
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t. Ház folyosóján hoz össze bennüket Gál 
Jenő képviselő.

— Hiszen mi régóta ismerjük egymást, 
— mosolyog Friedrich.

Férfias, megnyerő, közvetlen. Tiszta germán 
típus. A baloldali folyosó egyik pamlagán ülünk.

— Sok mindenről szeretnék beszélni, — mon
dom.

— Bent volt az ülésteremben? — kérdezi és 
összecsapja a kezeit. — Mit szól ehhez a szörnyű 
látványhoz?

— Én semmit se szólok. Épp azért ülök itt, 
hogy a képviselő úr véleményét halljam.

— Hát kérem.. . mondja és hátraveti magát a 
nyúlik ki a lába. —  Fájlalom, hogy a dunaparti

szép márvánv palotából a konszolidáció dicsőséges uralma alatt álparlament lett, 
mondhatnám: paraván-parlament, melyben túlnyomórészt professzionista politiku
sok a külföld felé parlamentet játszanak. Az ellenzéki oldalon van még egy kis élet. 
A csendőrkordonon átsurrantak az ellenzéki oldalon hadakoznak. A túlsó oldalon 
csak annyiban teljesítik honatyai kötelességüket, hogy némán jelen vannak és he
lyeselnek. Nagy győzelmek alkalmával felállva tapsolnak. A folyosókon összecsap
ják a bokáikat és „kérlek alássan” -oznak. Az inspekciós miniszter álmosan és fá
radtan ül a helyén, mert tudja, hogy az egész csak üres formalizmus, amire a rend
szernek a külföld felé van szüksége. Ebben a tátongó ürességben, ebben a misztikus 
csendben ott ülünk legnagyobbrészt a folyosó pamlagain és ujságíróbarátainkkal 
azon töprengünk, hogy mi lesz mindennek a v ég e ... De még nem akadt köztünk 
olyan okos ember, aki erre megnyugtató választ tudott volna adni.

Rövid szünetet tart. Közben képviselők jönnek-mennek, az egységespártiak han
gosan odaköszönnek. Friedrichet nem zsenírozza a dolog, fennhangon folytatja:

— A trianoni Magyarország egy kaotikus gazdasági válság összes bajait szen
vedi. Évről-évre ezen a fronton súlyosabb a helyzet, de még odáig nem tudott elver
gődni a magyar törvényhozás, hogy miniszteri székből gazdasági programot hall
jon. A miniszter urak elzárkóznak ennek a nagy problémának a megvitatása elől, 
mert meg vannak győződve róla, hogy minden nyomorúságunk csak a világjelensé
geknek és az európai dekonjunktúráknak a folyománya. Ezeken az ellenzékiek sem 
tudnának segíteni, ha a kormány helyén ülnének. Ezért —  mondják ők —  várni kell 
türelemmel, amíg az időelmélet jobbra fordítja sorsunkat. Időelmélet alatt értsd, 
hogy a kandalló mellett nyugodtan eregetheted pipád füstkarikáit és a gondviselés 
közben szépen megérleli jövődet, amely majdan érett gyümölcsként fog az öledbe 
hullani. A konszolidáció mandarinjai szerint az idő nekünk dolgozik és a szél ellen 
nem lehet furulyázni, tehát nincs mit tenni, mint fentartani a látszatkereteket, a 
parlamentáris Potemkin-palotákat tovább karbantartani és várni azt az eljövendőt, 
aki minket az Ígéret földjére elvezet. Azonban ez a Messiásvárás csak újabb keletű, 
mert még nemrég minden egységespárti hangulatcsináló és fullajtár arra esküdött, 
hogy a Vezérlőakarat az a providenciális lény, amely ezt a szerepet pótolhatatlanul 
betölti. A hágai győzelem és az utána lezajlott magnum áldomás óta azonban az 
egységespárti falanszter meggyőződése e tekintetben megingott. Attól tartok, hogy 
ha a szövegezés körül Párizsban nehézségek merülnek fel, ez még erősebb változást 
fog létrehozni az egységes keblekben.

♦
s a szegény, tehetetlen polgárok tömege? A kevesek jóléte és az óriási több
ség irtó nélkülözése? . . .  Friedrich István habozás nélkül feleli:

-  A parlamentünk és az egész rendszer az életen kívüli szférákban él. Tel
jesen elszakadt a tömegektől és az élet mindennapi problémáitól. Ennek az ágytól 
és asztaltól való elkülönülésnek a nyomában megjelent a konszolidáció árnyéka gya
nánt a „felesleges ember” típusa. Ez dörömböl a bürokrácia kapuin és a konszoli
dáció üvegpalotáinak bejáratain és sürgeti a mindennapi kenyér problémájának 
megoldását. A keresztény világszemlélet és a nemzeti gondolat fundamentumára 
építették fel a konszolidáció fellegvárait, —  mondják ők. A felesleges ember erre 
tamáskod va kérdi: Uraim, összeegyeztethető ezekkel a konstruktív gondolatokkal az 
a nemtörődömség, amellyel tűrik, hogy magyar testvéreik százezrei munka és kere
set nélkül bitangoljanak és az úgynevezett társadalmi rendet veszélyeztessék? Ez

pamlagon. Vagy másfélméterre
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az a nagy vészkiáltás, amelyet folyton hallok, akár vidéken járok, akár Budapest 
külvárosaiban az ellenzéket szervezni. A magyar ember nem munkanélkülisegélyért 
kiált, nem protekciót kér, nem könyöradományt vár, hanem dolgozni akar és azt 
vallja, hogy kormánynak és társadalomnak az a feladata, hogy mindenkinek, aki dol
gozni akar, munkaalkalmat juttasson. Én is ebben látom az ország jövó'jének for
dulópontját. Tudunk-e olyan gazdasági politikát csinálni, hogy ez a nyolcmillió lélek 
a munkájából meg tudjon élni?

— Azt hiszem, téved a kegyelmes ú r. . .  Tudtommal nem mindenki kiált munka 
és kereset után . . .  Vannak, akik . . .

Friedrich István közbevág:
—  A konszolidáció nyomában egy egészen új arisztokrácia alakult ki. Ezeröt

százra, legfeljebb kétezerre becsülöm azok számát, akiknek sikerült a konszolidáció 
karámján belül elhelyezkedni és ott valóságos paradicsomi életet élnek a többszörös 
fizetések, az álszövetkezetek, a szubvenciók, akciók és protekciók lugasaiban. Ezek 
a kiválasztottak, akiknek nagyrésze potyaautókon suhan végig az utcán, töltik be 
annak a konszolidációnak a kereteit, amely a rendszer magas emeletein terpeszke
dik. Természetes, hogy ezek igyekeztek megfelelő címekhez is jutni és mint abszo
lút guvernementalfs előkelőségek, valóságos udvart alkotnak a politikai világban.

Most feláll és azt kérdezi:
—  Ugy-e, ez megfelel a szerkesztő úrnak? Többet is, érdekesebbet is tudnék 

mondani, dehát. . .  — és elharapja a szót, mint aki azt mondja: nem érdemes, vagy 
inkább azt: nem lehet. —  Az ellenzéki blokkot pedig —  fejezi be — meg kell alakí
tani. Százszor mondtam már Rassaynak meg a demokratáknak. Mindenki tartsa 
fel az elveit, én például keresztény alapon maradok, mert csak így tudok a túlsó 
táborból hódítani, össze kell állni, mert ki tudja, mi lesz azután, ha ez a rendszer 
halomra dől!

Kemény kézszorítás. Vége a beszélgetésnek. MOLNÁR JENŐ

A globetrotter Budapesten

Búd János (kalauz): Sajnálom, Sir, de ez a fülke tartósan el van foglalva.
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A pai öröm ök  
az egész vonalon

A földmi velésügyi minisztérium kül
földi apamén-vásáriását egész sereg 
új apaállat behozatala fogja követni
—  Saját tudósítónk ujjából kiszojyva —

Mint ismeretes, a földművelésügyi mi
nisztérium lótenyésztési osztálya a kis
béri állami versenyparipa-tenyészet szá- 

. mára új apamént vásárolt potom három
százötvenezer pengőért.

Ezzel kapcsolatban felmerült más apa
állatok megvásárlásának terve is. Első
sorban

néhány ajximarha behozatalára van 
sürgős szükség,

mert itthon már egyre ritkább azoknak 
a marháknak a száma, akik a mai viszo
nyok között színházigazgatásra vállal
koznak s így gyors pótlásra van szük
ség. Értesülésünk szerint Mayer János 
földművelésügyi miniszter már Ígéretet 
is tett a Színigazgatók Szövetségének 
néhány darab jó családból való külföldi 
apamarha sürgős beszerzésére.

Természetesen a többi szakmáról sem 
lesz megfeledkezve. A régóta nélkülözött

agabirkák behozatalára is sor kerül, 
mert az országban már igen megcsap-

Klebelsberg,

aki neonacionalista kultúr fölénnyel nézi 
az orthodox nacionalista fölény kultú
ráját.

pant azoknak a birkáknak a száma, akik 
továbbra is birkatürelemmel fizetik a 
drága villamosjegyeket havi 160 pengős 
fixükből, miközben Folkusházy úrnak az 
évi 133.000 pengős fizetése mellett még 
a villamosra is szabadj egye van.

De elkerülhetetlenül fontos
egy-két apakecske behozatala is,

mert olyan katasztrofális kecskehiány 
pusztít a honban, hogy fiatal kecskét 
nem látni sehol. Már csak néhány jobb 
időkből megmaradt vén kecske nyalogat
ja a sót szerte a hazában. A helyzet 
annyira súlyos, hogy egy-két apakecské
vel nem is leszünk kisegítve. Többre van 
szükség, tekintetbe véve, hogy egy kecs
ke nem csinál nyarat.

Az ajmökrök beszerzése sem tűr v 
halasztást,

mert tudott dolog, hogy egyre ritkább 
már az olyan ökör, amelyik még hiszi, 
hogy becsületes munkából is meg lehet 
élni Pesten. De semmivel sem kisebb 
fontosságú

néhány tucat apanyúl behozatala
sem, mert Bethlen hosszú évek óta űzött 
nyúlvadászatai során már minden vala
mirevaló vadászterület nyulait kipusztí
totta. Ha nem jön gyors utánpótlás, elő
állhat az a katasztrofális helyzet, hogy 
politikai válság idején — vadászati le
hetőségek híjján —  nem tud mihez fog
ni a miniszterelnök. (H—sz)

Pesti népdal
K I A PESTI V IZET ISSZA,
NEM LESZ A N N A K  GYOMRA

TISZTA.



5. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 7. oldal

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

Irén
lamé-ruháját és az ország kul- 
tur-hírnevét a rendőrség tár

gyalása előtt megvédi 
a Borsszem Jankó-ban

dr. Gál Jenő képviselő

Tant de bruit pour une — 
toilette!

Hasztalan volt minden jóakaratú ájropéer tanács: a rendőrség kérlelhetetlenül 
folytatja a büntető eljárást Palásthy Irény a világhírű táncos-jrrimadonna ellent 
ama bizonyos mélyen kivágott lamé-ruha miatt, amelyben a Városi Színház néző
terén megjelent. Palásthy Irén kivágtaf de a mi rendőrségünk megmutatja (ez az a 
bizonyos tymajd megmutatom én !")f hogy ö is ki tudja vágni a rezet. Ki is vágta, 
de nemcsak a rezet, hanem a Nyugat felé néző magyar kaput isy amelyen most ka
jánul kíváncsi szemek kukkantanak be a mi sokat rágalmazott portánkra. Amit 
egy-két magyar írónak és művésznek nagynehezen sikerült valahogy fölébreszteni: 
a magyar kultúra iránt való —  fájdalom, még mindig nem széleskörű —  figyel
metf botránnyá felfújt toalett-igazoltatásra tereli a rendőrség. Néhány év óta nagy 
gonddal-kínnal finom, drága porcellánokat teszünk a magyar kirakatba és most 
beront a karhatalom s bármennyire vigyáz a mzodulatairay összetöri féltett kin
cseinket. Mert nincs valami törékenyebbt mint egy kis nemzet kultúrhímeve. A jelen
téktelen és komikus lamé-affér Európa nagy lapjaiban már-már akkora iszapot 
kavar fel, mint annakidején Windischgratz herceg frankhamisító bolondériája. Még 
Rotkermere lord lapjai is hasábokon keresztül gúnyolják és pellengérezik ki a női 
ruhát (vagy talán erkölcsöt?) centiméterrel mércsikélő magyar gavallériát. Úgy 
beszélnek rólunk, mint valami exotikus országról, amely nem ismeri magára nézve 
kötelezőnek a civilizált társadalmak konvencióit.

A magyar publicisztikában főleg Vészi József és Nagy Emil adott hangot a 
józan magyar értelmiség tiltakozásának a rendőri balfogás ellen. A yyPester Lloyd” 
és a yyPesti Hírlap" cikkei energikusan utasították vissza a rendőri omnipotenciát, 
amelynek a mi vergődő és megszületni nem tudó idegenforgalmunk fogja meginni a 
levét. Annyi pénze még a miniszterelnök rendelkezési alapjainak sincseny amennyi
vel a nagy angol és amerikai lapok (Palásthy Irén amerikai állampolgár) kínos 
tudósításait ellensúlyozni lehetne. Elképzelhetjük, hogy röhögnek a markukba azok 
a külföldi hotelport ások, akik a nyugateurópaiakat azzal a mumussal riogatják el 
Budapesttől, hogy itt kezdődik a Balkán. Ez aztán sikerült, tekintetes államrend- 

őrség, úgy sikerülty hogy sírni lehet rajta.
Dr. Gál Jenő országgyűlési képviselő, aki Palásthy Irén védője lesz a rendőr

bírói tárgifalásony ezt mondotta nekünk:
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—  Amit Vészi József és Nagy Emil előreláttak, 
hogy a Palásthy-ügy felkavarása európai botránnyá fa
jul, immár föl nem tartóztatható. Most már nem is a 
rendőrségen múlik a dolog, amely március 5-ére tűzte 
ki a tárgyalást Palásthy Irén ellen. Most már Palást h y 
Irén nem hagyja magát. Jön Pestre. Az ura, Hans 
Bartsch, egy amerikai színháztröszt igazgatója, szintén 
eljön Pestre. A „Berliner Tageblatt” , a „Vossische Zei
tung” , a „Daily Mail" ugyancsak eljön Pestre. A nyol
cadik kerületi rendőrkapitányság kis szobájában fog le
folyni az a rendőrbírói tárgyalás, amely elbírálja: immo
rális volt-e a Palásthy Irén lamé-ruhája? Ha valaha, 
most igazán visszhangozni fog a világ attól a francia 
közmondástól: „Tant de bruit pour une omelette!”

—  Vagy inkább —  vetjük közbe — tant de bruit 
pour une —  toilette!

—  Ûgy van, — mosolyog Gál Jenő — pour une 
toilette. Ezentúl majd így mondják. Magam, mint védő, 
nagyon furcsállom, hogy komoly hivatottsággal kell vé
denem azt a szarkazmust, ami ebben az ügyben rejtőz
ködik. Egyik lényem: hogy mint törvényhozó vigyáznom 
kell Magyarország hírnevére, jogszolgáltatásának kul- 
túrfölényére. De nem hallgathatok mint jogvédő és per- 
horreszkálnom kell azt, hogy a komoly jog területére 
behurcolják a politikai érzéketlenség bacillusát. Ez most 
majd elkezdi pusztító munkáját s mint jóhírü bacillus, 
kitünően szaporodik. Ha a pesti rendőrkapitányságon 
ilyen ügyet komoly ábrázattal tárgyalnak, mi történhe
tik vidéki kis helyeken, ahol a prüdériára még jobban 
vigyáznak és mi lesz, ha a nyugateurópai újságíró ked

vet kap s már itt van, gondolja magában: szétnézek másfelé is. Nagyon félek, 
hogy világlapokban olyan intimitások fognak megjelenni, amelyek a kultuszminisz
ter által fennen hirdetett neonacionalista kultúrfölényt egészen cifra színben fog
ják feltüntetni. Eressze le hát a függönyt a belügyminiszter úr a furcsa háború 
e színjátékára és mondja ki: elég volt az előjáték, finita la commedia!

Galli-Curci
Ah, de furcsa, jaj de furcsi: 
Pesten megbukott a Curci.

Ha énekel, alig hallik,
Ergo: pisszegték a Gallit.

A partnere: Enzo Muro,
Nem strachino, csak juhtúró.

Nem strachino di Milánó,
Kivitelt hát nem kívánó.

S bár a hangjuk már nem csengő, 
Több, mint hetvenezer pengő

Volt az áruk, — ennyit kértek, 
Hogy megtudjuk, mennyit érnek.

Milyen jó, hogy Sándor Erzsi 
Körűd soha sincs ilyesmi.

Egyrészt: mert a hangja csengőbb, 
Másrészt: nem kap annyi pengőt.

—  Te, Dől fi, mit fixíroz téged úgy ez 
a rendőr?

— Te jó Isten!. . .  Csak nincs valami 
baj a dekoltázsommal?
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Revü-színházban

Három új
Magyar Színház

VOLPONE
Végre! Láttuk a „Volpone” -t és lát

tuk, mit képes produkálni a Magyar 
Színház méltatlan feladatokra szorított, 
félre-foglalkoztatott művészgárdája. A 
tizenhatodik század elfelejtett angol drá
maírójának, Ben Johnsonnak, Stephan 
Zweig átdolgozásában a legmodernebb 
játékul ható komédiája megmentette a 
színház több oldalról kikezdett reputá
cióját. Történnek még csodák: a Magyar 
Színház ismét divatba fog jönni. Csak 
rá kellett találni a maga különleges hi
vatására és stílusára. Ebben a színház
ban nem lehet francia bohózatokat, vas
kos német pasquillusokat, de legke- 
vésbbé operetteket adni. Ide az a drá
mai műfaj való, amely az élet dübörgő 
erejétől harsog, amelyből a ma problé- 
mái vagy az örök problémák ágaskod
nak fel, az a műfaj, amelynek íze-színe 
van, akár borzongató, akár kacagtató, 
akár a kettő együttvéve. „Volpone” , a

A rosszmájúak
— Láttad Galli-Curcit? Hátranézett.
—  Láttam. A hangját keresi.

—  Mit szól az amnesztiához?
—  Mit érek vele? Nekem még él az 

anyósom.

színdarab
pénz komédiája: szívetderítően és szívbe 
markolóan nagyszerű persziflázsa az 
aranyért mindent kockáztató és eláruló 
emberi gyarlóságnak. Nézzétek meg és 
ha tudtok, okuljatok rajta. Az arany 
mániákusai Ben Johnson óta még job
ban elszaporodtak. Tele van a világ Vol- 
ponékkal, Corvinokkal, VoJtorékkal, Mos- 
cákkal és Caninákkal (csupa tipizáló 
név: róka, holló, héjjá, légy, szuka). 
Csak a Leonek (oroszlán) és a Colom- 
bák (galamb) száma apadt le.

A Magyar Színház hibátlan szereposz
tása jelentékeny sikerre vitte a művészi 
produkciót. Csortos Gyula, Szigeti Jenó, 
Beregi Oszkár, Dénes György, Justh 
Gyula, Harsányi Rezső, Gombaszögi 
Ella, Túrái Ida: egy-egy tanulmány. Az 
alakítás legmagasabb fokára Szigeti Je
nő jutott egy nyolcvanötéves uzsorás 
mesteri megszólaltatásával. (Észrevette 
már a Nemzeti Színház igazgatója ezt a 
színpadi ritkaságot?) Csortos csupa 
szín, erő és ötlet. Dénes György egy 
minden hájjal megkent inas szerepében
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hirtelen ugrással a legelső tűzvonalba 
lendült. Gombaszögi Ella öttalléros heté- 
rája — megfizethetetlen. Vaszary Jánost 
a rendezésért, Nádor Mihályt a klasz- 
szikus kísérő zenéért, Rácz György di
rektort pedig az áldozatkészségéért kell 
megdicsérnünk. Higyjék meg, jól esik. 
Semmi erőszakot nem teszünk vele ma
gunkon.

Belvárosi Színház
Volt — nincs

Birabeau (nem tévesztendő össze a 
forradalmár Mirabeauval, aki csak akkor 
ejtette ki Birabeaunak a nevét, ha náthás 
volt) úgynevezett százpercentes párizsi 
vígjátékíró. Amihez a középeurópai szer
zőnek egy hosszú jelenetre van szüksé
ge, azt ő egy elmés szófordulattal, egy 
remek színpadi ötlettel pillanat alatt el
intézi. Parfőm, kaviár és bors ennek a 
stílusnak a három összetevője. Utánoz
hatatlan a vakmerőségében, de abban a 
fanyar (vagy pikáns?) poézisében is, 
amelyet megint csak Párizs tud kiter
melni. Heltai Jenő olyan bravúrral ültette 
át a vígjátékot, amelyben viszont ő utá
nozhatatlan. Hogy szende szüzek (ah, 
istenem, hol vagytok?) nem nézhetik 
meg ezt a sistergőén szexuális darabot, 
talán nem kell mondanunk, végre is a 
színházakat nagykorúaknak találták ki 
és azok szórakoztatására tartják fenn.

— Hogy nekem milyen pehhem van! 
-r- Aztán mért?

Amikor vagyonokat kerestem a 
tőzsdén, akkor még nem volt Haenszoba, 
most meg, hogy tönkrementem, megszűnt 
a Róbert bácsi konyhája.

Aki nem mehet Párizsba, vagy ha ki
megy is, de nem érti a „beszélt” fran
ciát (talán egy tucat magyar ha érti)» 
azt gavallérosan kárpótolja a Belvárosi 
Színház előadása. Makay Margit, akár 
mondaine, akár demimonde, az elméssé- 
get, sikket, poentirozó leleményt kívánó 
nő egyedülvaló magyar példánya. Egy 
darab Párizs a pesti Cityben. Z. Molnár 
László hajszálnyi biztonsággal paríroz 
neki. Ráday Imre most kezd belejönni a 
franciás társalgási stílusba s máris 
meglepő hangjai, mozdulatai vannak. 
Székely Lujza csábítóan szép és gusztu
sos beszédű, mint mindig.

Király Színház
Viktória

Az évad legnagyobb operettsikere. Áb
rahám Pál muzsikája vérperzselően 
friss, eredeti, átkomponált, csillogóan 
hangszerelt, verhetetlenül vezet a ma
gyar operett-fronton. Földes Imre szö
vegkönyve az élesszemű és biztoskezű 
színpadi író fölényét érezteti. Úgyneve
zett operett-hülyeséget mikroszkóppal 
sem lehet fölfedezni. Mindvégig érdekes» 
fordulatos, értelmes, amellett mulattató 
és tarkaszövésű cselekmény. Előadás, 
rendezés, kiállítás: méltó a szerencsés 
szerzők munkájához. Lábass Juci repre
zentatív szépsége és zengő éneke, Vaály 
Ilona kiváló játéktudása és egyéni bája, 
Fejes Teri boszorkányos mozgékonysá
ga, Bársony Rózsi táncos mosolya szinte 
pazarlás már a mai takarékos világban. 
Kertész Dezső ismét bebizonyította, hogy 
az operett birodalmában is lehet tiszta 
színészmunkát végezni. Kiss Ferenc neki- 
való szerepben nótázott, búsult és viga- 
dozott. Sziklai József cigánya minden 
ízében eredeti volt. Tihanyi Vilmos ez
úttal is az operett rende zés mesterének 
bizonyult. Lázár Ödön igazgatóról nem 
mondunk semmit. A telt házakban ta
lálja meg sokheti lelkes munkája jutal
mát.

*

A rosszmájú kritikusnak pehhes hete 
volt. Nem talált gáncsolnivalót. A  t. kö
zönség elnézését kéri, ha netán untatta. 
Mert a dicséret, ha száz sípon szól is, 
egyhangúbb, mint a gáncsolás éles 
füttye.

m. j.

A Rókus-kórház kapujára
ezt lehetne kiírni:

HIC RÓKUS, HIC — P A T K Á N Y !
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Nem kell ma karikatúra!
írta: Vázsonyi János

— LEVÉL A BORSSZEM JANKÓ SZERKESZTŐJÉHEZ —
K e d v e s  B a r á t o m !
Hónapok óta nagy örömmel látom, hogy lapodat, a „Borsszem Jankó” -t új kön

tösbe öltöztetted, átalakítottad és az évtizedek óta bevált, országos hírű élclap he
lyébe eleven, friss, újszerű riportlappal ajándékoztad meg a közönséget. Igazad volt. 
Nem tehettél másként. Az élethez, a kor szelleméhez alkalmazkodni kell. Régen, 
amikor olyan volt az élet, hogy az emberek mindent komolyan vettek, komolyan 
gondoltak és meggyőződéssel csináltak, szükség leht^ett és szükség is volt az élc- 
lapra, a karikatúrára. Ma az élet maga a karikatúra s a szatirikus elme számára 
nem maradhat más, mint a komolyság.

Az újságíró a napi események krónikása. És ma, amikor majdnem mindenki 
elvesztette a komolyságát, hitét és meggyőződését, jól esik, ha ezzel az új hanggal, 
a régi világ becsületes hangjával, jelentkezel.

Minek ma karikatúra? Nézd meg politikusainkat, kell-e róluk torzképet raj
zolni? Elég a fénykép. Egy hű arckép szánalmasabb minden karikatúránál. Nézd 
közgazdaságunkat: szabad-e ékelődni rajta? Elég, ha elolvasod a felelős tényezők 
programját, elég, ha bírálni kezded a hatalmasok cselekedeteit, elég, ha megnézed 
a nagy ellentétet a dúsfizetésű kiválasztottak és a nyomorgók tömege között, ha 
végigtekintesz a pohárköszöntők szónokain, a banket tezok és ankettezők névsorán, 
akik hívei a régi közmondásnak, hogy aki át mond, mondjon bét is, —  előbb hát 
ankettet tartanak, ahol egymás közt szépen megosztoznak, majd bankettet, ahol 
a magángazdaság halotti torát ünnepük. Kell ide karikatúra?

Olvasd a sajtót, melynek politikai meggyőződése bosszú idő óta megszűnt, s 
melynek politikai rovata köpőládává silányult, melybe jobbról és balról belesercint- f 
hét mindenki, aki a közéletben szerepel intervjú formájában, kivéve ama 
keveseket, akiknek még elvük és meggyőződésük van, mert ez ellenkeznék a napi
sajtó túlnyomó részének felfogásával, avval a sajtóval, melynek se elve, se meg
győződése, se pártállása nincsen, csupán a hatalmat szolgálja ki, a politikai hatal
mat, hogy megjelenése biztosítva legyen és uccai terjesztése meg ne vonassék, és 
a közgazdasági hatalmat, hogy megélhetése lehetőleg nyugodt legyen. Avagy kell-e 
a színházi paródia, mikor a lapok színházi rovatában egymás mellett áll nyomta
tásban a lesújtó kritika és rögtön utána a fizetett kommüniké? S vájjon az egyes 
színházak élén álló üzletemberek, akiknek semmi közük irodalomhoz és művészet
hez, rászorulnak-e arra, hogy torzképet rajzoljanak róluk?

Sem a politikának, sem a gazdasági életnek, sem a művészvilágnak, sem a 
magyar társadalomnak nincs ma szüksége élclapra, mert külön-külön és együtte
sen — igazán kevés kivétellel —  nem egyebek torztükömél, szánalmas karikatúrá
nál, mely azonban még csak nem is mulatságos, hanem elkeserítő és szomorú. Ebben 
a korszakban, ebben a világban csak helyeselni tudom lépésedet és élvezettel for
gatom friss tartalmú lapodat. Milyen boldogság látni, hogy még van egy-két álmo
dozó, akiben él az idealizmus, akiben lüktet a meggyőződés, aki szeretne valami 
fezépet, valami jót alkotni a bacchanália vitustánca közepette, ahol mindenki részeg 
és ahova a betévedt józan embert ittasnak nézik a berugottak.

Kevesen járnak itt közöttünk a régi nagyok közül, akikről érdemes volna kari
katúrát rajzolni, akik megérdemelnék súlyuknál fogva, hogy élcelődjünk rajtuk. 
Valamikor a népszerűség és a nagyság fokmérője volt a karikatúra és az éle. A mai 
nagyok ezt nem tudnák elviselni. A mai nagyokat nem szabad bántani, nem is illik 
zavarni, hiszen munkájuk olyan, amelyről nagy költőnk ezt mondja: ostort fonnak, 
lángostort napsugarakból!

Ne háborgassuk hát nagyjainkat a szatíra, a persziflázs finom tollával. Nemcsak 
hogy nem engedik meg, de meg sem érdemlik. Bízzuk őket saját zsenialitásukra. 
Nem kell ennél súlyosabb büntetés.

Szeretettel és a régi barátsággal köszönt kész híved
dr. VÁZSONYI JÁNOS
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Leszerelési konzílium

Mi mindent lel 
egy beteg a Rókusbán ?

áP o lást

nyu gA lm a t

koszT ot

p a t iK á t

GYÓGYULÁST

piheN ést

kénY elmet

FELÜGYELETET

Erre is jó az iszap?
— Szegény Galli-Curci ! . . .  Úgy lát- 

szik, egészen vége van.
—  Én azt hiszem, még segíthetne rajta 

egy pöstyéni kurcsi.

Székesfővárosi Színház 
Wolff-ponem, 

vagy:
A BESzKÁRT-pénz komédiája 

írta: Ben Fábián.
Saját céljaira 

fordította: Folkusházy

Csak legyünk jóhiszemüek !
Demokrata: Hogy lehetett Folkusházy 

sógorát tizenhatezer pengővel a BESz- 
KART főorvosává kinevezni?

Wolff-párti: Hát nem ti kívántátok, 
hogy orvosolni kell azt a nagy sérelmet, 
amely Folkusházy százharmincháromezer 
pengős fizetésével az adózó polgárságot 
érte!
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A GALLI- CUR Cl-ESE

Mikor kell visszavonulni 
egy koloratúr-énekesnőnek?

írta:

SÁNDOR ERZSI
cs. és kir. kamaraénekesnö, 

a m. kir. Operaház koloratúrprimadonnája

Azt kérdezi tőlem szerkesztő Uram: mikor kell visszavonulni egy koloratura- 
énekesnőnek? Hevenyében (igen kedves vendégeim vannak) ez a válaszom:

Ismerd meg magadat. Nagy ősi törvény. Nem a legkönnyebb feladat. De ha 
valakit nem mámorosított meg a mérhetlen pénzvágy s nem vak rabszolgája a hiú
ságának, akkor a magábaszállás csendes óráiban igenis, ítéletet tud mondani ön
maga felett.

Elsőbben is kérdezze meg a tükrét. Asszonynál tán ez a legnehezebb. Igaz, a 
színpadi szépségkellékek sok mindent kijavítgatnak. De ha bekövetkezett, a termet 
elalaktalanodik — ez a vég kezdete.

íme Tetrazini. Hangja, ha nem is régi fényében, de szépségesen csengett. Magas
sága bátor, biztos. És megöli —  ép a veszedelmes Traviatában —  az elalaktalanodás. 
Wiltné esete ellentmond szavaimnak. De azt hallom, más, naivabb idők, lelkesebb 
idők voltak akkor.

Mindennél fontosabb azonban a hang!
Ha az énekesnő — főleg a „soprano leggiere” —  érzi, hogy fáradság az ének, 

ha óvatosak a futamok, a staccatok, ha hallja —  mert hallja —  a hangja csengésé
nek hanyatlását, színehagyását, amikor csak kultúrával kendőzi a hiányokat: akkor 
itt a visszavonulás ideje.

De meg kell, hogy érezze a közönségen is. Elmaradnak az őszinte, nyiltszíni 
tapsok, elmarad az a drága halálos csend, amivel hallgatják egy-egy áriáját. Ekkor 
gondolkodóba kell esnie, nem érkezett-e el a Te órád?

De igazában a z  a b o l d o g ,  s z é p s é g e s  v i s s z a v o n u l á s ,  a m i k o r  az  
é n e k e s n ő  m ű v é s z e t é n e k  t e l j e s  é r i n t e t l e n s é g é b e n  v á l h a t  
me g  a s z í n p a d t ó l .  És mehet emlékei mozarti harmóniájával a szabad élet felé. 
Mert addig rabszolga. A művészet rabszolgája.

Egy azonban teljesen komolytalan dolog: korhatárhoz kötni a visszavonulást. 
Akár egy adótisztnél. Elmondok egy kedves történetet.

A nagy Lehmann Lilinek nyáron át Salzburgban énekiskolája volt. Egy alka
lommal a tanterem ajtaja előtt egész tömeg ember hallgatódzott lélegzetvisszafojtva. 
Mindig többen és többen. Csodás énekszó hangzott a tanteremből* „K i ez az új éne
kesnő? ”, kérdezte az egyik. „Micsoda mozarti kultúra! Micsoda frazírozás!“  
mondta a másik. „Milyen szép, meleg kifejezőhang", áradozott a harmadik. És így 
tovább. Nyílik az ajtó. A terem közepén ott áll a Mesternő fehér haj koronájával, 
fenséges öregségében. Előénekelte a tanítványainak Fiordaligi nagy, nehéz áriáját 
a **Cosi fan tutte“ -ból.

Közel a hetven évhez!
. "  *r
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A Magyar Középosztály 
szobra

A Borsszem Jankó pályázatán első díj
jal jutalmazott terv

T Á V I R A T V á L T Í S
i.

SEBESTYÉN GÉZA
BUDAPEST

MIÉRT NEM INKÁBB ENGEM 
LÉ PTE TE TT FEL GALLI-CURCI 
H ELYETT?

GYENGE A N N A

II.
GYENGE A N N A

NEW  YORK
MERT ÉN MINDIG A LEGTÖB

BET ADOM. AJÁR PEDIG GALLI- 
CURCI MÉG M AGÁNÁL IS G YEN
GÉBB.

SEBESTYÉN GÉZA

A Vojnits-díj
Azt az irodalmi eseményt, hogy az 

Akadémia Vojnits-díját Móricz Zsigmond 
kapta a tfLégy jó mindhalálig" című da
rabjávall, a szegedi „Délmagyarország*' 
ilyen című vezércikkben méltatta: „Légy 
jobboldali mindhalálig!'

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
— Még olej an 

hangja se led jen o 
te feleségedneky mint 
o Galli-Curcinak, de 
még nála is nadjobh 
botráng y okát idézzen 
élű!

— Semmise segít
sen már rajtad, nur 
die Gallspach!

— O lej an rüvid 
led jen o te családi 
boldogságodr mint 
edj francia kormángy élete!

— Akkor épülj te fül, omikor oz új 
Tabán!

— Todomángyos küriikben vonjanak 
páráiéit o te hajadon lángyod erénye és 
oz Einstein-féle relativitás küzt!

—  Edjetemi hallgatókon állapítsa meg 
o Méhely professzor oreság o te felesé
ged vérindexének o hatását!

A Laudon-uccában
Két hitsorsos beszélget. Azt mondja 

az egyik:
—  Az Akadémián is dühöng az anti

szemitizmus.
—  Miért? — kérdi a másik és idegesen 

szippant Cigarillosából.
—  Méhely és Csiky professzorok órák- 

hosszat beszéltek az ászkarákról.
—  Na és?
—  Na és a pászkarákot nem említet

ték egy szóval se.
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Katona Nándor
m ű te rm éb en  

három ezer 
festmény közt

iA  kácfa ucca. Kispolgárok, robotos pesti exisztenciák uccája az Erzsébetváros
á t ^  ban. A 24. számú szürke házban, sűrűn lakott emeletek hegyében műhelynek 

' ’  ‘m * szánt hatalmas szoba. Kilátással a háztetőkre. Ez Katona Nándor, a nagy 
magyar piktor műterme. A folyosó három lépés hosszú, az is tele van ládákkal. 
Vasajtó nyílik a konyhának épült előszobába. A köves padozaton két finom komód, 
óriási szekrény, könyvespolc, rézágy, vízvezetéki mosdó. Esztendőkön keresztül itt 
lakott a művész. Hatvan éves is elmúlt már, amikor a Royal-szállóba költözött. 
Azóta ott lakik, bizonyára a legmagasabban fekvő és legegyszerűbb vendégszobában. 
A műterem telisteli ládákkal, bolti állványokkal, puhafa-szekrényekkel, három, négy 
kisebb vasszekrénnyel, antik bútordarabokkal. Ha nem volna középütt néhány festő
állvány, paletták, festékdobozok, vázlatok, megkezdett festmények, vásznak, ecsetek, 
rongydarabok, raktárnak nézné az ember. Harminckét év óta bérli ezt a helyiséget 
a mester. A háború végéig hatszáz koronát fizetett érte, most ezerkétszáz pengőt 
jövedelmez a háztulajdonosnak ez a nem valami kívánatos helyiség. Ami kincs, fény, 
szépség és gazdagság van itt, az mind gondosan el van rejtve ládákban, ferslógok- 
ban, szekrényekben, fiókokban, állványokon. Háromezer festmény. A művész lelke 
és élete.

Meghatottan, szinte gyermekes félénkséggel poros papí'rhalmazt tereget ki 
Katona Nándor. Tenyérnyi cifra papírszeletkék kerülnek elő a csomóból. Drága 
perzsaszőnyegek mintájára emlékeztető cifraságok mindegyik papírszeleten. Vagy 
mintha finom csipkeminták körvonalait papírból vágták volna ki.

— Nyolc éves koromban — mondja a művész — ez volt a legnagyobb szenve
délyem. Minden darabka fehér papírt telerajzoltam, azután bicskával kivágtam 
a mintát. Ahol meghagytam a papirost, oda beírtam a tízparancsolatot az Ószövet
ség nyelvén. Ezeket a kis cédulákat félrerakta az édesanyám és az imádságos köny
vébe tette. Később, mikor már valaki voltam, a rajzocskák nagy részét szepességi 
urak és hölgyek drága pénzen vásárolták meg. Nekem csak ez a pár darab maradt. 
Emlékszem, egyszer egész ív papirost rajzoltam tele. Egy késmárki fiú elvitte és 
azt füllentette, hogy egy forintért vette meg tőlem. Mikor az apám visszakövetelte, 
a gyerek összetépte dühében.

Keveset, nagyon keveset és megfontoltan, akadozottan beszél az ifjú évek, 
a kezdés és küzdés éveiről. Szemérmesen elcsuklik a hangja. A beteljesült dicsőség 
nem kérkedik az akadályok, a harcok, a szenvedések olcsó fitogtatásával.

Sok nyűgös baja, életgondja, számos családja volt Kaufmann bácsinak, a szegény 
késmárki kocsmárosnak. Alig cseperedtek föl gyermekei, máris nyakukba 
akaszthatták a vándortarisznyát, mert bizony vékony és száraz volt odahaza 

a kenyér. A kis Nándor tízesztendős korában istenhozzádot mondot a girbe-gurba 
uccácskáknak, a játszótérnek, az öreg városházának, a híres fatemplomnak és el
indult, el a lengyel határ felé, hogy eggyel kevesebb gondja legyen az öregedő 
kocsmárosnak. És a sovány, sápadtarcú, kékszemű, szőkefürtű gyerek, a küzdelem 
es a hírnév jegyese, megkezdte viszontagságos pályafutását. Fázósan, reszkető
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ujjakkal szedte hátára batyuját és elment messze földre, idegenbe, jómódú gyer
mekeket tanítani. Tíz éves korában tanító lett Katona Nándor. Senkisem tudott szé
les határban olyan gyönyörűen az ótestamentum nyelvén írni, csodájára jártak az 
öregek. Szívében isteni hittel, homlokán atyai áldással, orcáján az édesanya csók
jával elindult vándorútjára. Milyen szomorú, milyen fájdalmas volt ez az út és 
milyen boldog, milyen diadalmas lett, amikor — hosszú kóborlás után — odatorkol
lott vissza, ahonnét kiindult: a szülői házba. A fakó, gyönge, koravén tanítógyerek
ből művész lett. Nagyhírű, sugaras homlokú mester. Öreges kisfiú volt, amikor el
ment és gyermeklelkü férfi volt, amikor visszatért. Késmárkon azóta semmisem 
változott, az öreg kocsmáros tovább mérte a gyöngén fogyó italt, a kisvárosnak 
egyetlen nagy eseménye volt csupán: a kis Kaufmann Nándorból Katona Nándor 
lett. A Szepesség legtekintélyesebb urai hódoltak a fiatal művész előtt.

— Ami értékes bennem, —  mondja szinte bocsánatkérő hangon — azt vándor
éveimnek köszönhetem. Ezek a kóborlások tettek álmodozóvá, képzelődővé, rajon
góvá. Rengeteg benyomást szereztem idegenben és elképzelheti, hogyan reagált 
ezekre a fiatal gyerek érzékeny lelke. Minden hangulatom ezekbe az emlékekbe 
nyúlik vissza, bennük kapaszkodik meg. De a melancholiát, azt hiszem, hazulról 
hoztam, mint ahogy az őseim is mind családi örökségül kapták.

Katona Nándor szemei: külön tanulmány. Mi az a szelíden foszforeszkáló, félel
metesen bágyadt fény a hatvanhatodik esztendejét járó mester szemeiben? 
A lágy hangulatok esztéta elemzője azt mondja: örök gyermeki. A filozófus 

elme azt mondja: örök emberi. A költő, a természet szerelmes magzatja, azt mondja: 
örök isteni. Mindhármuknak igaza van. Katona Nándor kísértetiesen bánatos, mesz- 
sze csillagokkal és havas hegyormokkal álmodó szemeiből gyermeki ártatlanság, 
emberi lemondás és a halhatatlanság sugara egyszerre lobban elő. Ezek a szemek 
teszik Katona Nándort művésszé, alkotóvá, aki az anyagot engedelmes eszközzé kény
szerítve, mérhetetlen szabadságát a korláttalan fantázia mámorában élvezi és áradó 
lélekkel hirdeti a Teremtő hálatelt dícséretét. Ezek nélkül a szemek nélkül sem 
megrajzolni, sem megérteni nem lehet Katona Nándor emberi portréját. Elnézem 
a grandiózus portrét, amelyet a fiatal László Fülöp Bécsben, 1902-ben festett az 
ő „Nándor barátjáról” . Mint oltári mécses világít Katona Nándor szeme, áhítatos 
meghatottság és megszállott alázat ömlik szét szemeiből az arcra, csodálatosan 
benne él a festő, de bizonyos, hogy ha lefejtenék az alakról a polgári ruhát, a haj
dani próféták epekedő Istenvágyát, emberimádatát és áradó szívjóságát sugároz
nák ezek a szemek.

Idestova huszonöt éve találkoztam ezekkel a csodálatos, mély, álomlátó, fel-fel- 
cikkázó poéta-szemekkel. Sohasem vallottam be magamnak, bár ott szunnyadt az 
érzés lelkem kútjában: valami szorongás, olykor döbbenet fogott el e szemek apró 
tüzekkel vibráló, hirtelen fellobbanó, majd még gyorsabban kihúnyó csillagfényétől. 
A legérdekesebb probléma mindig az ember marad, — mennyivel inkább ez a mű
vész, akiben sok-sok millió ember arca, lelke, érzelemvilága, sorsa, reménye, nyug
talansága, vágyakozása és fájdalma él! Mi ez a rejtelmes fény? Hova, mely korokba, 
milyen világba álmodik vissza, mit kutat,miért lángol, mit temet? Egy soha ki nem 
elégült sóvárgás öröklámpása, vagy egy állandó rettegés vészjeles szemaforja? 
A reménytelenség, a végső céltalanság ijesztő mementója, vagy talán egy eljövendő 
nagy pillanatnak, a jutalmazó és büntető istenítéletnek előreküldött bolygó lidérce? 
Vagy visszatükrözése egy égbekiáltó igazságtalanságnak, amely ellene elkövettetvén, 
méltatlan nyelveken rágalom és gyilok lett és ezekbe a drága szemekbe az emberi 
gonoszságtól való irtózást lopta b e ? ...

Értelmetlenül állok Katona Nándor szemei e lő tt...

T ermészetimádó. Hódolója az egyetemes isteni rendnek. Pantheista. A művé
szet aszkétája. Öt és azokat, akik vele egy környezetből származtak, divatos 
volt egyidőben azzal a cinikus váddal illetni, hogy materialisták s hogy a jól 

jövedelmező arcképfestést mindennél többre becsülik. Ezért nincs —  mondották — 
igazi nagy tájképfestő köztük. Katona Nándor természetimádása, énjének tökéletes 
felszívódása a füvek, fák, erdők, hegyek, felhők, csillagok, tünemények káprázatos 
világába: klasszikus cáfolat. Megértője s ép ezért hű szolgája az úr nagyságának, 
meghatódott vándora az isteni kertnek és szent hittel vallott hite, hogy minden 
emberi alkotás tetőfoka: az isteni alkotás egy-egy atomjának meglesése és vissza- 
tükröztetése. Azt mondja:
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— Úgy éltem a Tátra sziklái közt, mint a zerge vagy a mókus. Minden évszak
ban és a napnak minden szakában, kora hajnalban, késő éjszaka ott éltem az erdők
ben, a vízmosásokban, a havas hegytetőkön. Nem túlzók, ha azt állítom: egyetlen 
mozzanata sincs a természetnek, amelyet ne láttam, ne figyeltem volna.

Ötezer, hatezer, hétezer képet festett eddig Katona Nándor, — mindegy. Ne 
tartsuk számon termékenységének, e ki nem apadó csodaforrásnak kvantitásbeli 
eredményeit. Múzeumokba, külföldi és magyar úriházakba, gazdag magángyűjte
ményekbe, arisztokraták és írók, művészek százainak otthonába varázsolta az ő 
felséges természetlátásának csodáit. A művész lelkén keresztül a Mindenség, az 
Univerzum lelke él, világít és biztat bennünket. Még a búskomorságból is, amelynek 
lehellete ott párásodik némelyik müvén, az élet szépsége csendül ki. Hiszen ez a 
melancholia csak költői merengés, az örök vágy szimfóniája és a ki nem elégített- 
ség, az örök csalódás elégiája.

. . .  S hogy valami aktualitással igazoljam a művésznél tett látogatásomat, hadd 
regisztrálom, hogy Katona Nándor az alpesi (német, svájci, osztrák, olasz) tájkép
festők budapesti kollektív kiállításán legszebb öt-hat festményével fog résztvenni. 
A tárlat március tizenötödikén nyílik meg.

MOLNÁR JENŐ

Magyar klasszikusokból

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken. . .  (Arany: Toldi)

Seifíensteiner Salamon a BESZKÁRT gazdálkodásáról
A BESZKÁRT pénzpocsékolásáról ezt mondta Salamon bátyánk:
— Spitzer be the g y az iskolába, hogy a kis A dől fka iránt érdeklődjön.
— A gyereknek kitűnő emlékezőtehetsége van, —  mondja a tanító.
— Igen? —  ört'endezik az apa, boldogan rágcsálva egy Turul-szivart.
— Igen, —  feleli a tanító, megtömködve jó Verpelétivel a pipáját. —  Ha egyszer 

elkövet egy hibát, azt nem felejti el, hanem állandóan megismétli.
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Néhány indiszkrét ny ilt kérdés
1. K e d v e s  P  e s t h y P á l  k e g y e l m e s  ú r !  Igaz, hogy Exceüenciád 

a képviselői fizetésén és a miniszteri nyugdíján kívül, mint a földbirtok
rendezés pénzügyi végrehajtására felügyelő szerv vezetője is, külön fizetést 
élvez az állampénztárból! (Nem  tudom elhinni.) Igaz, hogy kegyelmes úrnak 
ezerholdas földbirtoka van, tehát nem küzd a megélhetés gondjaival oly mér
tékben, mint —  teszem azt —  egy nyugalmazott vidéki törvényszéki elnök? 
S ha így igaz, mért nem mond le Exceüenciád a háromféle —  közpénzekből 
fedezett —  jövedelmének egyikéről vagy másikáról, vagy mindkettejéröl?

2. K e d v e s  R a k o v s z k y  I v á n  k e g y  el m e s  úr !  Igaz, hogy 
Exceüenciád a képviselői fizetésén és miniszteri kegy díján kívül jelentékeny 
fizetést húz az állampénztártól mint a Közmunkatanács elnöke? Igaz, hogy 
kegyelmes úr kedvező vagyoni viszonyai lehetővé teszik, hogy egyik vagy má
sik, vagy mind a két jövedelméről az állami büdzsé tehermentesítése érdekében 
lemondjon?

3. K e d v e s  W o l f f  K á r o l y  m é l t ó s á g o s  úr !  Igaz, hogy Méltó
ságod még mindig élvezi a merőben céltalanná és fölöslegessé vált udvarnagyi 
bíróság elnöki állásával járó fizetést, lakást, kocsitartást, stb.? Igaz, hogy 
Méltóságodnak a keresztény munkanélküliek százezreiért dobogó szíve már nem 
tűri sokáig, hogy ezt a kényelmes jövedelmet élvezze, különös tekintettel ama, 
hogy mint országgyűlési képviselő is fölveszi a fizetését?

U. K e g y e l m e s  g r ó f  ur ak ,  N  a g y- M a g y a r o r s z á g  v o l t  
m i n i s z t e r e i ,  á l l a m t i t k á r a i  és f ő i s p á n j a i !  Igaz, hogy önök, 
nagy földbirtokok urai, változatlanul és rendületlenül fölveszik az állampénztár
ból kiutalt nagy nyugdíja<kat, amelyeknek minden fillérére oly égető szüksége 
volna —  teszem azt —  a népjóléti vagy a kultuszminiszteri tárcának? Igaz, 
hogy egyetlen multimilliomos sem akadt önök között, aki tíz-húszezer pengő 
évi nyugdíját azzal az önérzetes gesztussal utasította volna vissza, hogy —  

hál9 Istennek —  nincsenek napi kenyér gondjai?
it

Az indiszkrét nyiltkérdések rovatának folytatását olvasóink fantáziájára bízzuk.

A mühfordító papírkosarából
R a b ló ................................ Gefangenes Pferd
A pengő árfolyam a...........Dér Strom dér klingenden Fiút
N a p tá r ..............................Sonnenmagazin
A puhatoló ..................... Dér weiche Schieber
Nagy vendéglő a délibábhoz Dér grosse Gast schiesst, die Mittagspuppe bringt 
Alapos gyanú forog fenn . Dér floche Verdacht dreht sich oben
Képviselő........................... Bildertráger
Vasárnap........................... Eisemer Preistag
Színpad..............................Farbenbank
Holnap ott legyek?............. Wo Sonne, dort Fliegen?

M aga csak tudja Intim Szíriusz,
miilen idők várhatók mostanában?

— Honne. honne! Hazánk felett állandó a frázis-felhőzet. Egységespárti körök
ben a gazdasági láthatárt elborító köd miatt súlyos depresszió észlelhető. Közép- 
Európa továbbra is a keleti antiszemita ciklon hatása alatt marad, Galli-Curci fel
lépése viszont hatás nélkül marad. A hőmérséklet főleg Franciaországban emelke
dett; az ott tartózkodó Bethlennek szintén melege van.

Prognózis: Változás egyelőre csak a francia kabinetben várható. A magyar 
középosztály korgó gyomorral várja a böjti szeleket. „
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Hangosfilm Bethlenről, Klebelsbergről, Scitovszkyról, Mayerröl 
és a politika egyéb kitűnőségeiről

A Borsszem Jankó

A Fox filmgyár Magyarországon tar
tózkodó operatőrjei — mint azt a napi
lapok is megírták —  hangosfilmet ké
szítenek politikai életünk kitűnőségeiről. 
Ezek között a politikusok között első
sorban természetesen Bethlen miniszter- 
elnök szerepel.

A Bethlen Istvánról készített hangos
filmen a miniszterelnök a magyarországi 
demokráciáról, jogegyenlőségről és sza
badságról fog beszélni, mivel köztudo
mású, hogy a mozik közönsége főleg azo
kat a filmeket szereti, amelyeken nevet
ni lehet.

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
terről abban a szituációban készítenek 
filmet, midőn ép a numerus clausus ellen 
beszél. A hangos részt a Keresztény

Újabb szállítási botrány
A szokatlanul enyhe tél katasztrófával 

fenyegeti mezőgazdaságunkat. A gazdák 
főleg amiatt panaszkodnak, hogy 
a hótakaró nélkül maradt földek ki 
vannak téve a fagy pusztításainak. 
Erre való tekintettel a földművelésügyi 
miniszter több százezer négyzetméter hó
takaróra írt ki pályázatot. A hótakaró
szállítást azonban nem a legolcsóbb és 
egyben legmegbízhatóbb ajánlattevő kap
ta, hanem egy befolyásos politikus, aki 
államköltségen Svájcba utazott, hogy a 
Montblanc havát Magyarország számára 
lekösse. A MÁV műhelyeiben máris meg
kezdték azoknak a hűtőkocsiknak a gyár
tását, amelyekben a havat fogják ide
szállítani. A szakminiszterek megnyug
tatták az aggodalmaskodó egységespárti 
közgazdászokat, hogy Magyarországnak 
aránylag a legolcsóbban sikerült a ter
mőföld hótakaró-szükségletét ellátni. Az 
^lső montblanci hószállítmányt júliusra 
várják az Alföldön.

Méhely és a héber nyelv
— Méhely tanár úr biztosan nagyon 

szereti a héber nyelvet.
. — De hiszen Méhely tudomásom sze

rint nagy antiszemita!
— Ez ettől független dolog.
—  Hogy-hogy?
■7- Tudnillik a héber olvasás is vissza

felé megy, mint az ászkarák.

első hangos riportja

Gazdasági Párt lármája fogja szolgál
tatni a filmhez.

Scitovszky Béla belügyminiszterről is 
készítenek felvételeket. Ezek közül a leg
érdekesebb jelenet az lesz, amelyben a 
belügyminiszter a főváros polgárságá
nak bizalmát játsza el.

Mayer János földművelésügyi minisz
tert egy tüzes apaménen ülve veszik fel 
a Fox filmoperatőrjei, amint éppen ló
hátról beszél a lillafüredi fúrást ellenző 
tudósokkal.

Természetesen az egységespártról sem 
feledkezik meg a Fox. Mint értesülünk, 
az egységespártot abban a pillanatban 
fogják megörökíteni a hangosfilm szá
mára, amint a párt tagjai éppen ellen
zéki hangokat hallatnak. (HESZ)

BORSSZEM IINKÛ ÜZENETEI
Merénylő. Szívesen látjuk a hamvaz- 

kodó megtérést. Legjobb, ha hét elején 
küldi a kéziratot. A mostaniban nem ta
láltunk megfelelőt, de ez ne kedvetlenítse 
el. Vigasztalódjon a jó öreg Homérosz- 
szal, aki tudvalevőleg szintén bóbiskolt 
olykor. —  Oxenstiema. Miután megkap
tuk a felvilágosítást, misem állta útját 
az elmés rébusz közlésének. — Dr. H. T. 
Kedvesek, jóízűek, de inkább napilapba 
valók. Mint látni méltóztatik, a B. J. más 
célokat szolgál. Kézirata kivételesen 
rendelkezésére áll. —  Metropolitan. Gal- 
li-Curci a pesti szereplése után ezt az em
léksort küldte az imprezáriójának : „Szé
gyen a bukás, de hasznos” .

nap a kocsmában ülsz . . .
—  Mit csináljak, mikor ez a pesti víz

olyan ihatatlan!
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— Hát te hogy tudtál kijönni a kávé
házból? Hiszen azt mondtad, hogy egy 
vasad sincsen!

—  Megszűnt a kávéház.

Aranyköpések
Becsületünkkel úgy vagyunk, mint a 

hold tányérjával: ha sokáig vizsgáljuk, 
meglátjuk a foltokat rajta.

*
Vannak emberek, akik betegek, ha 

nincsenek ott mindenütt és ha ott van
nak, mások lesznek rosszul tőlük.

★
Egy női cipész-ismerősöm mondta, 

hogy a fiatal nők lába között alig van 
különbség.

*
A néma film a szemet, a hangos film 

a fület foglalkoztatja, de abban hasonlí
tanak egymáshoz, hogy a kéz munkáját 
egyik sem akadályozza. Karádi Emil

—  Igaz, hogy Méhely Lajos szenzációs 
biológiai elméletét a komoly tudósok 
mind vérindexre tették?

M AG YAR  K IR ÁLYI 
FO LYAM -

ÉS TENGERHAJÓZÁSI R .T .
Budapest V, Mária Valéria ucca 11

S zem é ly h a jó já ra to k  :
a) Távolsági forgalomban :

Wien-Pozsony-Budapest-Mohács 
Bezdán-Beograd között (heten- 
kint háromszor, köteléki forga
lomban az S.H.S. kir. Folyamha
józási Társasággal, melynek hajói 
Bezdán és Beograd között bonyo
lítják le a forgalmat). 

Budapest-Mohács között (naponta) 
Budapest-Visegrád-Dömös-Eszter- 

gom között (az u. n. Kisdunában 
naponta többször).

Vidin-Rustsuk között (bolgár bel- 
forgalom hetenkint kétszer.) 

Szolnok-Csongrád és Csongrád- 
Szeged között (a Tiszában, na
ponta, péntek kivételével)

b) Átkelési járatban; 
Budapest területén és Nagymaros- 

Visegrád között

c) Nyári idényben, 
a környékbeli forgalomban : 

Budapest - Rómaifürdö - Horánvl  
csárda között (naponta két járat)

Külön utakra 
hajók bérelhetők !

Áruszállítás az egész Dunán 
és annak halózható 

mellékfolyóin
Sürgönyeim : MEFTER
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Borsszem Jankó a pénzpiacon

BANKOK KÖZGYŰLÉSE IDEJÉN

Mikor a zugsajtó ökle tenyérré szelídül.

Jaj, az a Friedmann Ernő!
Egy nemrég megjelent kereskedelmi 

miniszteri rendelet újra életbe hívta az 
Ipartanácsot. A  kinevezett tagok között 
olvasható dr. Friedmann Ernő műegye
temi tanár neve is. Idáig valahogy rend
ben volna, hiszen megszoktuk már, hogy 
Búd János egyetlen lépést, sőt ballépést 
sem tesz Friedmann Ernő nélkül. Ahogy 
Pesten mondják: „Ká Schritt ohne okos” . 
(Búd t. i. annak tartja Friedmannt.) Ol
vastunk azonban mást is. Egyes lapok — 
alkalmasint Friedmann tanár úr ujjából 
— azt a hirt szopták, hogy ő lesz az 
Ipartanács elnöke. Az Ipartanács elnöke 
régebben mindig maga a kereskedelmi 
miniszter volt. Ha tehát Friedmann len- 
ne az elnök, ez annyit jelentene, hogy 
suba alatt új miniszteri stallumot szer
veznek. Csak nem? Bármennyire liberá
lisak vagyunk, de mégis valahogyan 
máskép képzeljük el a liberalizmus tér- 
foglalását a kormányzatban.

Olyan hír is fölrepült, hogy Fried
mann Ernő ügyvezető alelnöke lesz az 
Ipartanácsnak. Erre az állásra állítólag 
egy nagyon szerencsés üzleti ténykedés 
kvalifikálja a lánglelkü és lánghajú pro
fesszort. Friedmann ugyanis administra
teur délégué-je az Országos Magyar Ipa
ri Jelzálogintézetnek és abból az összeg
ből, ami a Jelzálogintézet kötvényeinek 
külföldön való elhelyezése után az inté
zethez befolyt, az utolsó részletet a múlt 
év őszén a Klein és Fia Rt. szappangyár
nak folyósították. A gyár a közelmúlt
ban csődönkívüli kényszeregyességi eljá
rás megindítását kérte maga ellen. Re
méljük, nem jutott el ez a hír az angol 
és az amerikai pénzpiacra és Friedmann 
úrék balfogása miatt nem rendül meg a 
külföldnek oly nehezen megszerzett bi
zalma a magyar kötvények iránt. Tud
nánk mi valami jobb foglalkozást is 
Friedmann Ernő számára. Menjen el 
Konstantinápolyba turbán- és fez-őrnek.
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-  Ami szabad a „Corvinénak, az nem 
szabad — Miskolcnak? Egy miskolci ke
reskedőt följelentettek amiatt, mert élén
ken hirdette áruit, anélkül, hogy ehhez 
iparhatósági engedélyt kapott volna. A 
tisztességtelen versenyről szóló törvény 
29. szakasza szerint ugyanis az, aki üzle
tét olymódon vezeti, hogy különösen elő
nyös vásárlási alkalom látszatát keltheti, 
kihágást követ el és kéthónapra meg 
pénzbüntetésre ítélhető. A miskolci ke
reskedőnek pompás ötlete támadt. Leve
let írt Max LertVt-nek, a budapesti Cor- 
vin-áruház rt. alelnök-vezérigazgatójá- 
nak, akit megkért, tanítsa ki arra, ho
gyan csinálja azt, hogy négy év óta min
denféle hangzatos hirdetéseket, sőt ren
des újságcikkeknek látszó hasábos reklá
mokat helyez el a lapokban, anélkül, hogy 
egyszer is megbüntették volna. A keres
kedők most nem kis izgalommal várják 
(Miskolcon és az egész országban), mi
lyen feleletet ad Max Levin úr a fogas 
kérdésre.

#  Rosszul megy? (A  Borsszem Jankó 
ínségrovatvezetőjének heti jelentése.) 
Báró Kornfeld Pál a napokban érkezik 
haza amerikai útjáról. Salamon József 
Tivadar Cannesban üdül. Báró Mada- 
ras8y-Beck Marcell, a Leszámítolóbank 
elnöke, legközelebb Barcelonába utazik 
Marietta leányának fogadására, aki in
diai útjáról érkezik oda. Fischl Ignác 
bankigazgató a Riviérára utazik. Ugyan
ott tartózkodik Mende Gyula, a Mende- 
bankház főnöke és a mende-mondák sze
rint jól érzi magát. Gerlei Lajos, a Köz
ponti Tej csarnok vezérigazgatója, a 
Lahmann-szanatóriumba ment fogyni és 
bridgelni. (Reméljük, a Tejcsarnok igaz
gatója is lead valamit a Lahmannban.) 
Dr. Perényi István, a Hermes-bank ve
zérigazgatója, a Riviérán van. — Remél
jük, ezek után mindenki belátja, hogy 
hála Istennek, nincs okunk panaszra.

§ Goldbergerék kontra Magyar Divat-
csarnok. A Goldberger Sám. és Fiai Rt., 
amely újabban különféle műselymekkel 
árasztja el a piacot, a napokban följe
lentést tett a Rákóczi úti Magyar Divat
csarnok ellen a budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara választottbíróságánál, 
amely a tisztességtelen verseny eseteiben 
szokott dönteni. A  Goldberger-cég amiatt 
panaszkodik, hogy a Divatcsarnok 3 pen
gő 90 fillér helyett három ötvenért adja 
a „Parisette” -nek keresztelt műselyem 
méterét. Ezt az árleszállítást nem enge
dik meg Goldbergerék. A Divatcsarnok 
ezzel szemben arra hivatkozik, hogy 
Angliában a „Parisette”  sokkal olcsóbb,

mint nálunk, pedig a La Manche csator
nán túli sziget tudvalevőleg valamivel 
messzebb van az óbudai Goldberger-gyár- 
tól, mint Budapest. A kereskedők most 
izgatottan várják a választottbíróság 
ítéletét ebben a cifra kis kavarodásban. 
Mindenesetre megható figyelemre vall a 
magyar fogyasztók iránt, hogy Goldber
gerék nem engedik olcsóbban hozzájutni 
az óbudai műtárgyakhoz, mint az ango
lokat, akik meghalnak a Parisette-ért.

□  Dr. Friedmann Ignác repül. Dr. 
Friedmann Ignác kormányfőtanácsos, bu
dapesti ügyvéd, a múlt héten több kül
földi városban tárgyalt. Egyik városból 
a másikba repülőgépen tette meg az utat. 
E hírrel kapcsolatban Friedmann Ignác 
dobuccai ügynök annak kijelentésére kér 
bennünket, hogy nem ő volt az, aki 
repült.

A Magyar Általános Takarékpénztár
mérlegének legértékesebb megállapítása 
a betétek nagyarányú emelkedése. Ez a 
legnagyobb elismerés az intézet részére, 
amely dr. Horváth Lipót elnök-vezérigaz
gató vezetése alatt azoknak az intézetek
nek a csoportjába került, amelyek a kö
zönség legnagyobb bizalmát bírják. A 
mérleg szerint a tiszta nyereség 3,094.613 
pengő (1928-ban 1,899.177.78), miután 
már a mérlegen belül a nyugdíjalapot 
185.000 pengővel (1928-ban 140.000) do
tálták. Az igazgatóság a március 17-ére 
egybehívandó rendes közgyűlésnek java
solni fogja, hogy az 1929. üzletévre 
7 pengő =  osztalék (ugyanannyi,
mint 1928. évre) állapíttassék meg

A Magyar Általános Ingatlanbank 
múlt üzletévi mérlege 1,012.000 pengó 
(tavaly 947.146 P) tiszta nyereséget tün
tet föl. Az igazgatóság azt javasolja a 
közgyűlésnek, hogy úgy, mint tavaly, 
részvényenként 14 pengő (28 százalék) 
osztalék fizettessék.

A Magyar-Olasz Bank igazgatósága 
megállapította az 1929. üzletévi mérleget, 
amely 2,925.200 pengő tiszta nyereséget 
tüntet fel az elózó évi 2,869.713 pengővel 
szemben. Az igazgatóság azt fogja java
solni a március 10-ére egybehívott köz
gyűlésnek, hogy a tiszta nyereségből 
részvényenként 5 pengő (10 százalék) 
osztalék fizettessék ki.

Csintalan regényrészlet
Egy történelmi tárgyú regényben ol

vastuk :
—  Az öreg gróf szép és ifjú hitvese 

nem tagadta meg póri származását és 
egy szép napon megszökött az ágyasház
ból, otthagyva a grófot egy jobbágyért...
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Meghí vó
a Borsszem Jankó Lapkiadó Rt. Buda
pest VI, Mozsár ucca 9. I. 3. szám alatt 
1930 március 20-án délelőtt 10 órakor 
tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság je

lentése az 1929. üzletévről. 2. A fel
ügyelőbizottság jelentése az 1929. üzlet
évről.* 3. Mérleg- és eredményszámlák 
megállapítása, határozathozatal a kimu
tatott veszteségről, felmentvények meg
adása. 4. Felügy ?lőbizottság választása. 
5. Esetleges indítványok.

MérlegszámUi: Vagyon: Pénztárkészlet 
p 013.26, Lapérték P 48.000.— , Adósok 
R 4712.17, Egyenleg mint veszteség 
R 7861.11. Összesen P 61.486.54. Teher: 
Részvénytőke P 34.500.— , Tőketartalék 
P 17.660.— , Hitelezők P 9326.54. Össze
sen P 61.486.54. Az Igazgatóság

Fenti mérleget megvizsgáltuk és rend
ben találtuk.

Budapest, 1930 február 15.
A Feliigyelőbizottság

Megjegyzés. A közgyűlésen résztvenni 
óhajtó részvényesek tartoznak részvé
nyeiket az alapszabályok értelmében a 
társaság pénztáránál (V I, Mozsár u. 9.
I. 3.) legalább 5 nappal a közgyűlés előtt 
letenni.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Székely Mihály, az Opera kitűnő mű

része, beállít Romlás Sándor úridivat- 
üzletébe.

— Na, mit szól, Komlós úr, a Galli- 
Curci bukásához?

m— Én nem szólok semmit, de egy ve
vőm, aki direkt erre az estére rendelt 
nálam új szmokingot, azt mondta, hogy 
semmi kifogása sem volt.

—  Nem volt kifogása Galli-Curci 
ellen?

— Pardon . . .  A szmoking ellen.

Rébusz

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő szá
mában. A helyes megfejtők a következő 
jutalomban részesülnek:

1. Egy detektoros rádió.
2. Egy elsőrendű selyem sál a Nem

zeti Reklámáru házból (K irály ucca 94.).
3. Molnár Jenő humoros könyve: 

„Ilyenek vagyunk.”
4. Egy modem asztali villan y lámpa a 

Meteor villamossági rt.-tól (Podmaniczky 
ucca 27.).

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébusz megfejtése: „Herosztrátesz” . 
A  megfejtők közül Szalay Károly (Debre
cen) rádió-készüléket, Barta Ilona (Bu
dapest, Erzsébet körút 4.) egy pár kesz
tyűt, Láng Miklós (Budapest, Pozsonyi 
út 4c) Molnár Jenő humoros könyvét 
nyerte.

A „világ legelső énekesnője"
— Igaz, hogy Galli-Curci újabb nagy 

balkáni túrára készül?
—  Miféle túrára?
— Azt nem tudom. Csak azt tudom, 

hogy nem koloratúrára.

63. évfolya
Felelős szerkesztő és kiadó: 

MOLNÁR JENŐ dr. 

Művészeti főmunkatárs: 
GÁSPÁR ANTAL

i, 5. (3147.) szám
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest. Mozsár u. 9. Tel.: A .233— 24 
Laptulajdonos:

Borsszem Jankó Lapkiadó rt. 
Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e .................................................20 pengő — fillér
Félévre ..................................................... 10 pengő 50 fillér
N e g y e d é v r e .................................................. 5 pengő 50 fillér

Biró Miklós nyomdai müintézet rt. nyomása. VII, Rózsa ucca 25. szánt
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A z __________ H—l().000-ik példány

ESTlKtlRlIL M O L N Á R  J E N Ő
új h u m o ro s  kön y ve :

ILYENEK VAG YUNK !
Ára 2 pengő

fíendrljr meg levelezőlapon a Borsszem 
Jankó kiadóhivatalában, Mozsár neea .9

a lib e rá lis  p o lg á rs  
la p ja
Mindenki olvassa

Nemzeti
Reklámáru
K IR Á L Y  UCCA 94 
Közism ert, m egb íz! 
olcsó bevásárlási f<

Elsőrendű áruk!
Űri-, női divat és rö\ 
textiláruk, selymek, s: 
bársonyok,vásznak,sifó

Fióküzlet :
Múzeum körút 11

ház

>ató és 
írrás

ádáruk,
követek,
noktstb

Elektrom ágneses
gyógyintézet

M odem  fizikai gyógymódok, kitűnő 
gyógyeredmények : Id e g -, r h e u m á s -, ü tő 
é r - ,  i s c h la s -  stb. bajoknál, v é r s z e g é n y 
sé g , á lm a t la n s á g ,  stb. eseteinél.
Olcsó kúradijak. K é r je  a z  ú j p ro sp e k tu s t

Bpest Vll.Vllma királynő út i t
Telefon : József 326— 24

KIRÁLY SZÍNHÁZ
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