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Miből éi a
*

Megfejtettem én már itt-ott 
Sok rejtelmet, földi titkot,
Nincs nekem Megoldhatatlan.
Nincsen zár, mely föl nem pattan. 
Én megértem ezt is, azt is,
Az ölebet s a kuvaszt is,
Forró telet, hűs tavaszt is,'
Csak egy kérdés szaggat, éget 
S odaadnék mindent néked,
Olvasóm, ha válaszolnál:
Miből él a pesti polgár?

Megértem, hogy ez a Bethlen 
Húsz évig mért dönthetetlen, 
Megértem, hogy reszket Páris,
Mivel Gömbös generális.
Sőt megértem, hogy „walk-over” 
Briand-t, G randi-1 a Walkó ver,
Ki nagyobb, mint Snowden s Hoower. 
Csak egy kérdés izgat, sápaszt,
Ki ad nékem végre választ,
Amely megnyugvással szolgál:
Miből él a pesti polgár?

Megértem, hogy kisebb ország 
Szűkre fogja ama korcát,
Ergo, hogy a bürók számát 
Kétszeresre „redukálták’',
Hogy háromszor annyi itt már 
A méltságos államtitkár,
Aki „gyors iramot” diktál. . .
Csak egy kérdés nem hagy békén 
Töprengésim karosszékén,
Izzóbb szinte a pokolnál:
Miből él a pesti polgár?

pesti polgár?
Megértem, hogy a bankelnök 
Házbérgonddal küzdve felnyög,
Hogy az ember vére felforr,
Ha a Beszkár-t húsz direktor 
Helyett csak öt igazítja 
És az ángya térgyit szidja,
Ha a díjat leszállítja.
Csak egy kérdés mar- és cangol,
Teljes oktávval lehangol,
Volna bennem alkohol bár:
Miből él a pesti polgár?

Megértem, hogy százezertől 
(Pengőt értve persze) feldől 
Éhen a sok szegény házi
úr és pár száz Folkusházy.
Hogy kevés ma négy-öt állás,
Cifra autó, úri szállás,
S grande cocotte, ki érte hálás . . .  
Csak egy kérdés tartja lelkem 
Szinte már önkívületben 
S dúltan, mint egy ostromolt vár: 
Miből él a pesti polgár?

Megértem, hogy az egységes 
Párt nálunk mért lehetséges,
Hogy egy akta harminc kézen 
Mért megy át, míg — nem lesz készen. 
Megértem, hogy aki szorgos,
Aki futkos, aki dolgos,
Tönkre megy, ha pláne boltos.
Csak egy kérdés robbanékony,
Feszíti a halántékom 
S nem tudom már, fejem hol jár:
Miből él a pesti polgár?

MOLNÁR JENŐ

— SCHACHTNAK 340.000 MÁRKA 
FIZETÉSE VOLT. —  HOGYAN? A 
NÉ M E T. BIRODALMI BANK JOBB 
CÉG, M INT A BESZKÁRT?

— Már megint támadják azt a Társa
dalombiztosítót.

—  Pedig nincs igazuk. A szobalányunk 
azt mondja, hogy egy beteg barátnője 
határozottan szerencsét csinált azzal, 
hogy ott olyan sokáig kellett várakoznia, 
összemelegedett egy altiszttel, aki el
vette feleségül.
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FÁBIÁN BÉLA
EGY KARRIER TÖRTÉNETE

Diákköri mozgalmakon, Vázsonyi 
Vilmos irodáján, hadifogságon, 
vörös és fehér terroron keresztül 
a képviselőségig és a népszerűségig

„Egész életem harc volt"

K ollégám és» barátom. Tehát nem volna szabad írnom róla. Az elfogultság 
csapnivaló cenzora a lelkiismeretnek. De mit csináljak, amikor ez a kitűnő 
kolléga (iiiert újságíró és publicista), ez a mindig nyíltszívű, őszinte, kedves 

jóba rá t egyúttal érdekes ember is. Akkor kellett volna tollhegyre szednem, amikor 
még kevesen ismerték. Kevesen? Tévedek. Amikor még csak azok a tíz- és tíz
ezrek ismerték, akik vele együtt kínlódták végig a muszka hadifogolyélet poklait. 
Akkor nem befolyásoltak volna bizonyos személyi tekintetek és egyéb tényezők, 
amelyek közt nem utolsó —  legalább itt nálunk — a nyilvános élet rejtekfolyosóin 
es csapóajtói mögött sündörgő benfentes-népség hangulatnyilvántartó meteoroló
g i a .  Mióta Fábián Béla a közpályára lépett, ép úgy ki van szolgáltatva a kevesek 

hivatásos politikusok, publicisták és kritikusok — szellemi (és gyakran nem szel
lemi) cenzúrájának, mint mindnyájan, akik a jótékony négy fal oltalmazó ölelésé
ből kiszakítjuk magunkat és botor fejjel a fórumra lépünk, amelynek —  akárcsak a 
mély víznek — nincsenek gerendái, korlátái, amely egyik nap fölveti, másnap el
nyeli az embert, néha végérvényesen, országos gaudium közepette.

A világháború utolsó évében, egy tavaszi estén ismertem meg. Koromfekete, 
snrü, drótszőrü hajánál is feketébben és szúrósabban villogtak a szemei. Majdnem 
az az érzésem volt, hogy átdöf velük, de mikor megszólalt, valami sajátságos mu
zsika csendült ki ebből a hangból: egy meggyötört új nemzedék lázadó harsonája 
es egy évezredek óta tiport nép késői ivadékának borongó lírája. Északkelet ölelke
zett Délkelettel. És éreztem, hogy ez a fiatalember nem a régmúlt langyos fürdő
jében melengeti reményeit, hanem háború és hadifogság acélfürdőjében edzette meg 
az akaratát. Hogy mi volt az akarata? Maga az akarás. Ahogy oldalt billentette 
a fejét és kissé öreges attitude-del begubódzott a nagy karosszékben, ahogy lelógó, 
húsos ujjai közt a szivart forgatta, ahogy szatírával (legtöbbször önszatirával) inté
zett el főbenjáró dolgokat: Vázsonyi Vilmos egy-egy mozdulatára, egy-egy hang
súlyára emlékeztetett. Sokan azt mondták: tudatosan csinálta. Tartozom bemon
dani az ellenvéleményt. Magammal bizonyítok. Mikor boldogult Krecsányi Ignác 
színigazgató volt Szegeden, mindennap órákat töltöttem nála a színpadon és a laká
sán. Krecsányinak volt egy jellegzetes mozdulata: a jobbkeze mutató- és hüvelyk
ujját a homlokától az orr mentén az állig végigjáratta, közben megnyomkodva az 
orr nyergét. Tizenkilenc éves voltam s anélkül, hogy utánozni akartam volna, sőt 
anélkül, hogy tudtam volna róla, rákaptam ugyanerre a mozdulatra, öt-hat év is 
eltelt, amikor egy színésznő megkérdezte: „Talán a feje fáj? és akkor jutott 
eszembe, hogy ezek a mindennapi mozdulataim Krecsányi Ignáctól ragadtak rám. 
Fábián évekig együtt dolgozott Vázsonyival: beléje rögzültek a mozdulatai, a hang
súlyai. De a bátorsága, a szókimondása, az aktivitása is. Persze Vázsonyi (a maga 
terrénumán) lángelme volt, —  mondják — Fábián csak tehetség. Csak? Olyan 
utolsó dolog tehetségnek lenni? Olyan sokan vannak?
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Aztán jön az úgynevezett szimpátia kérdése. A választói, ezrek és ezrek, kis- 
exisztenciák, iparosok, kereskedők, hivatalnokok, munkások azt mondják: ez a mi 
emberünk. Néhány százan megkontrázzák: nem szimpatikus. (Ezek közt néhány elv
barátja is.) Mi nem szimpatikus benne? Először is az, hogy „karriért csinált”, 
pedig még csak negyven éves és már nyolc éve képviselő. És a kurzus kezdeti hő
sei? A harmincéves államtitkárok, a harmincötéves miniszterek, hát Huszár Károly 
miniszterelnöksége, Gömbös minisztersége és generálissága? . . .  Csak a jobbolda
lon szabad karriért csinálni fiatalon? úgy tudom, alkotmányos országokban rend
szerint a baloldalon, az ellenzéken alakulnak ki a politikai karriérek. Azt is mond
ják: mért nem viselkedik csöndesebben? Egy tucat ellenzéki ül a nyiltszavazásos 
parlamentben. Ha a fele olyan halkszavú lenne, mint Bárczy István őkegyelmes
sége, még azt a siralmas alkotmányosdit sem lehetne játszani, ami most megy 
végbe. Csak kiabáljon az a Fábián! Azért küldték a Házba. Hogy könyveket íf? 
Istenem. Egy országban, ahol ötvenezer novella- és regényíró van, eggyel több vagy 
kevesebb igazán nem számít. Ifjabb Hegedűs Sándor fogadásból mindennap megír 
egy novellát. És aztán? Nagy napilapjaink tárcarovata háromnegyedrészben a ku
tyáknak való. Nem attól megy nekik rosszul. Fábián Béla hadifogoly-írásai emberi 
és történeti dokumentumok. Őszinték, becsületesek, figyelemreméltóak. Szívesebben 
olvasom, mint a mai regény- és novellairodalom kilencvenkilenc százalékát. De azért 
nem merném mondani, hogy aki könyvet ír, az nem szimpatikus. Nekem csak az 
nem szimpatikus, aki könyvekről beszél, anélkül, hogy olvasná őket. Nekem a kávé
házi fül- és veserágók tenyészete nem szimpatikus. És az az egész felfuvalkodott 
társadalom, amelyik úgy kezeli az írót, mint a tettenért betörőt, amelyik gúnyoló
dik és röhög, ha valaki, akinek mondanivalója van, nem pénzkereső szükségből, ha
nem lelki kényszerből nyúl a tollhoz . •.

M ost egymás mellett ülünk a képviselőház baloldali folyosóján. Politikai küz
delmeinek lezárt első évtizede után azt kérdezem Fábián Bélától: milyen 
érzése van, mikor visszatekint az ifjúságára?

— Egész életem harc volt —  mondja. — Már a gimnáziumban megszervez
tem a diákokat. Ez Sátoraljaújhelyen volt, a piaristáknál, akik Mária-kongregá- 
cióba tömörítették a tanulók egyrészét. Akkor azt hangoztattam, hogy a másval- 
lásúakat is egy táborba kell gyűjteni. Ezért aztán „kevésbbé szabályszerűt” kap
tam magaviseletből, de már az érettségit tiszta jeles eredménnyel tettem le. Nem 
voltam mingyárt jó tanuló. Kassán, a premontreiek gimnáziumában három szekun- 
dát kaptam az elsőben. Édesapám akkor megmagyarázta, hogy neki nincs pénze 
arra, hogy iskolát ismételtessen velem, hatan voltunk testvérek, akiket mind tanít
tatni kell. Ez hatott rám és a második osztályt már két elégségessel sikerült meg
úsznom. Mint jogász Budapesten azokban a mozgalmakban szerepeltem, amelyek 
a Pikler Gyula egyetemi tanár ellen rendezett tüntetéseket igyekeztek megakadá
lyozni. Én írtam a tudósításokat a Pesti Naplónak. Aztán Bécsbe mentem németül 
tanulni. Húszéves koromban visszajöttem Pestre, dr. Burg Hugó ügyvédi irodájá
ban dolgoztam és az Ügyvédjelöltek Lapját szerkesztettem. Ebben a minőségemben 
jutottam Tisza István, Andrássy Gyula és Vázsonyi Vilmos közelébe. Az ügyvéd- 
jelöltek küldöttségét vezettem hozzájuk, szót emelve a jelöltek praxisának meg
hosszabbítása ellen. Tisza azt felelte, hogy ha a Kamara magáévá teszi ezt az állás
pontot, akkor ő megváltoztatja a törvényjavaslatot. A Kamarában Vázsonyi támo
gatott bennünket s győztünk. Tisza állta a szavát, bár saját pártjában hangulatot 
csináltak a kamarai döntés ellen azzal, hogy Vázsonyi erőszakolta ki azt s az ő 
érdeméül tulajdonítják majd az ügyvédjelöltek. Tiszát nem lehetett révenni, hogy 
ígéretét megszegje. Nemsokára Vázsonyi ügyvédi irodájának vezetője lettem. Innét 
vonultam be a háború első napján a 34. közös gyalogezredhez mint önkéntes. Kas
sán képeztek ki és a kecskeméti 38. közös gyalogezreddel mentem a harctérre. Rög
tön ütközetbe keveredtünk a Kárpátokban. Súlyos, véres vereségek után — a Szur- 
may tábornok vezetése alatt álló seregben volt a mi négyezer főnyi ezredünk — 
háromszázunkat szedték össze az iszonyú dühvei támadó oroszok a Dnyeszter mo
csaraiban. így estem hadifogságba.

— Kieven, Moszkván, az éhségsivatagon át a gyönyörű Taskendbe. a perzsa 
határra hurcoltak bennünket. Mi, tisztek, megvoltunk valahogy, de a legénységből 
három hónap alatt tizenhétezren pusztultak el járványban. Tiszttársaim rámbízták 
a „Turkesztáni Az Est” szerkesztését és így álltam az élére annak a mozgalomnak,
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amely a hadifogoly magyar és osztrák legénység sorsának javítását szolgálta. Föl
jelentettem az oroszokat egy semleges missziónál, hogy a legénység élelmezési pén
zét ellopják. A misszió tagjai álruhába bújt orosz tisztek voltak és engem rögtön 
büntetőtáborba küldtek a ka mosat kai határra. Harmincnégy napig vitt a vonat Szi
bérián, Mandzsúrián, Mongólián keresztül. Másfél évig sínylődtem itt mindenféle 
nemzetiségű tiszttársaimmal, aztán hamis iratokkal megszöktem. Pétervárig jutot
tam el. Ekkor már bolsevista uralom volt. A németek segítségével Pskovnál átlép
tem a határt és Köveiben találkoztam osztrák-magyar csapatokkal. Hallatlanul 
szomjúhoztam egy magyar újság után. Az egyik tiszt egy „Déli Hírlap” -ot (Lázár 
Miklós napilapját) adott. Mohón nyitottam fel. És sohase fogom elfelejteni: az első 
hír, az első nyomtatott magyar újsághír, amit több mint három év óta olvastam, az 
volt, hogy „Molnár Jenő dr., A Nap és a Borsszem Jankó szerkesztője, eljegyezte 
Schönfeld Kláry kisasszonyt, Schönfeld Ödön gyáros leányát’".

— Mikor volt ez? — kérdezem.
— Én április elején érkeztem Köveibe, az a „Déli Hírlap” néhány hetes lehetett 

már akkor.
—  Stimmel — mondom. —  De hát nem különös? . . .
— Emlékszem, — folytatja Fábián —  akkor föltettem magamban, hogy mihelyt 

Pestre érek, fölkereslek és elmondom neked. De előbb Tállyára siettem, a szüléim
hez, akiknek még három fiúk volt a harctéren.

Bent a Házban a fővárosi javaslat dermesztőén unalmas vitája folyik. Fábiánt 
behívják, mert egy ellenzéki beszél. Most nem érdekli. Memphisre gyújt és 
folytatja:

— Két fogadalommal jöttem Budapestre. Az egyik az volt, hogy elmondom, mi 
az a bolsevizmus, a másik, hogy segítőakciót szervezzek a kintmaradt foglyainkért. 
Csupa akadályba ütköztem. A szovjet ellen a Pester Llloydba kezdtem írni, de rossz 
néven vették, mert akkor —  a fegyverszünet után — hivatalosan jóban volt a 
monarchia az orosz kormánnyal. Vázsonyi mint igazságügyminiszter, kinevezett a 
büntetőbírósághoz. Mikor a forradalom kitört, a bíráknak is állást kellett foglalni. 
Azt indítványozták, tegyük le az esküt a Nemzeti Tanács kezeibe. Én elleneztem, 
mert éreztem, hogy —  mint Kerenski után Lenin —  itt Károlyi Mihály után a bol
sevizmus következik. Az én álláspontom győzött és így a bírák voltak az egyetlen 
hivatalos testület, amely nem tett esküt a forradalmi kormánynak. A  bolsevizmus 
ellen tartott több előadásomnak az volt az eredménye, hogy a kommunisták letar
tóztattak. Ötven napig voltam a gyüjtőfogházban, aztán naponkint jelenkeznem kel
lett a vádbiztosságnál. A  románok bevonulása idején — erre bizonyosan emlékszel 
még — a te lakásodon voltam. Azzal a hírrel rohantál haza, ahol velem együtt két 
szerkesztőkollégád várt: „Gyerekek, most vonult be a román járőr !” Aztán a fehér 
terror kezdődött és én, aki addig a vörös terror ellen küzdöttem, azt hirdettem, hogy 
az egész társadalomnak össze kell fogni. 1920-ban törvényhatósági bizottsági tag 
lettem Budapesten. Az egyik ülésen azt kiáltottam a liberálizmust és demokráciát 
gyalázó W olff Károly felé: „Fognak még maguk ülni Vázsonyi előszobájában!” 
Erre többen nekemrontottak és a földre tapostak. Utána a helyszínen és másnap a 
sajtóban felszólítottam bántalmazóimat, hogy jelentkezzenek. Senkisem jelentkezett. 
Weiss Konrád ébredővezér és Usetty Ferenc megtagadták az elégtételadást. Aztán 
Csilléry Andrással támadt lovagias ügyem, de a segédei kifogást emeltek, én kato
nai becsületbíróságot kértem, amely kimondta, hogy elégtételadásra képes vagyok. 
Négy párbajom volt, ebből három kardra. Mindhárom ellenfelemet, Zilahi-Kiss 
Lajos sz. k. huszárszázadost, Fertsek Gyula törvényszéki bírót és Szőke Gyula ügy
védet megsebesítettem. 1922-ben Budavári László volt kerületében 777 szótöbbség
gel képviselővé választottak. Ami azután történt, annyira közel van még hozzánk, 
hogy fölösleges beszélni róla.

Ezzel befejezte a visszaemlékezést, amely némelyik részletében úgy hatott, 
mint egy lidércálom kísértése. Fábián Bélát, mint képviselőt, főleg az Oroszország
ban sínylődő hadifoglyok hazaszállítása és a forgalmiadó ellenőrökkel való csatája 
tette népszerűvé. Pestkörnyékén rendíthetetlen poziciót szerzett, a „kis” Fábiánt 
nem lehet onnét többé kipörkölni. Sikerének titka: nagy adag impresszionizmus, 
amely elsősorban zsurnalisztaerény. Fiatal, egészséges, munkabíró, munkaszerető, 
altruista, lelkes és bulldogszerűen szívós. Minden egyéb érték nélkül is politikus lett 
volna belőle. Azt a pluszt, amit a tehetsége jelent, az ellenlábasainak és a kebelbeli 
irígyeinek egyaránt el kell viselniük. MOLNÁR JENŐ
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Odahaza a kerületben

Sokorópátkai: Azt írják azok a fránya 
újságok, hogy nyolcezer vágón krumpli 
rohad Szabolcsban. Elhiszik ezt kendtek, 
atyámf iái ?

Kovács-Kása Gergő: El hát!
Sokorópátkai : A kend fajtája is olyan, 

mint a krumpli: a java a föld alatt van.

Mire képes a csodarabbi ?
A  társaságban a csodarabbikról folyt 

a szó. Amikor már többen elmondották a 
saját hitközségük rabbijának csodatettét, 
a p .. ,-i szatócs Mirjamra gyújtott és ezt 
a történetet adta elő:

—  A  mi falunkban beteg lett a szom
szédom Julcsa nevű tehene. Elhivatta az 
állatorvost, aki kijelentette, hogy az ál
lat menthetetlen. A szomszéd ebbe nem 
tudott belenyugodni és fölkereste a cso
darabbit, hogy nézze meg a Julcsát, hát
ha ő tud rajta segíteni.

A  rabbi elment. A  tehén már a földön 
fetrengett. A  rabbi lehajolt hozzá, meg
simogatta és így szólt hozzá becéző han
gon:

—  Kelj fel, drága állatkám, egyetlen 
támasza szegény gazdádnak.

Hiába volt a rabbi noszogatása, a te
hén meg se moccant. A rabbi meghara
gudott és kifakadt:

—  Micsoda? Te nem is hederítsz az én 
szép szavaimra? Akkor dögölj meg!

—  Mit meséljem tovább? —  fejezte be 
a szatócs. — A Julcsa tehén abban a mi- 
nutában kiadta a páráját.

Seifíensteiner Salamon 
arról az áldott jó kormányról

Megkérdeztük Salamon bátyánkat, mit 
gondol, hogy van az, hogy a kormány 
mindent megtesz, hogy az ellenzék szeres
se őt, de nem használ? Bölcs Salamonunk 
megtömte a pipáját és így szólt: A Ber
ger elment a rabbihoz és elpanaszolta, 
hogy a felesége el akar tőle válni.

—  Talán rosszul bántál vele? — kér
dezte a rabbi.

—  Ellenkezőleg, —  felelte a Berger —  
mindent megpróbáltam, hogy szeressen. 
Nem adtam neki pénzt, néha még meg 
is vertem és mégse akar szeretni.

—  Igaz, hogy Cholnoky Jenő és 
Pávai-Vaj na Ferenc Lillafüred miatt 
párbajt vívnak?

—  Nem hallottam róla. És milyen 
föltételekkel?

— Nyilatkozat a végkimerülésig, 
fúrás kizárva.

U c c a g y  e r ek (ha úgy tetszik : 
Fábián Béla): Hova siet, bácsi?

A bács i  (ha úgy tetszik: Bethlen 
István): A ligetbe. Hallom, hogy most 
vágtak le egy öngyilkos kereskedőt a 
fáról.

U c c a g y e r e k :  És ez érdekli ?
A bács i :  No hallod, fiam! Csak meg

nézem, hogy néz ki ebben a városban 
egy független ember!



Amikor a színész darabját játszák
írta : GELLÉRT LAJOS

(A z  Új Színház szép sikerrel mutatta be Gellert Lajosnak, a klasszikus 
jellemszfínésznek „Szegény angyalok” című drámáját. Irodalmi és mű
vészeti szempontból egyaránt érdekesnek tartottuk, hogy ez alkalomból 

magát a kiváló színész-szerzőt szólaltassuk meg. —  B. J.)

ezdetben valu a tyúk, vagy talán a tojás, máig is 
' f \  vitatott problémája századunknak. Valószínűt 

hogy a következő század ép úgy fog évödni rajta, 
egyéb fontosabb gondjai dacára, mint mi, háborúk súj
totta emberek.

... És kezdetben vala a Színész. Aki ugyanakkor . 
íróvá lett. A Színész, aki önmagában hordta a Dráma
írót. Roscius, aki Sophokles. Garrick, aki Shakespeare. A 
vizi&m egyre határozottabb, logikus alakot ölt. A görög, } 
római és egyéb kultúrpiazzákon csoportosan megvitattak 
egyetmást. Akkor az volt a klub, kávéház. Egyebek kö-\ 
zött, mondjuk: sor került egy-egy közéleti Valakire, egy 
merész Asszonyra, elszánt politikusra és me g szájaitok, A 
amint illik. Sőt! Egyikük nem átallotta mozdultában, 
fintoraiban, hanglejtésében, gondolatmenetében ott a 
piacon nyomban kikarikírozni Illető Valakit. A hatás — 
igazi hatás volt. A rögtönzés spontán hatása. Az első 
emberábrázoló, aki pompásan, —  torzítva —  tehát stili
zált an, de találón, odavetítette egy másvalaki élőnek a 
szellemét. írói és színészi adottsággal.

Három halhatatlanra emlékszem csak úgy kapásból. Ama telhetetlen Shakes
peare ̂ re, aki a Jövő szerzői elöl megevett minden témát és sok-sok idő múlik még, 
amíg a Tőle váló szabadulni akarás meddő küzdelem marad csak. Moliére-re emlék
szem, —  ez az írócsoda egyúttal színész —  aki hektikás fizikumával oly megdöbbentő 
szug gesztióval jelenítette meg Harpagont, Tartuffe-öt, az összes S g anar elteket; em
lítsem a rosszlábú Plautust, aki csak akkor hagyta abba palliátái tragikomikus 
figuráit, mikor egy Roscius, meg több kitünőbb áktor „lejátszotta”. %

És a ma élők közül egész kis sereg írószínész új ötletekkel. Artisták, mind
megannyi zseniális feltaláló. Vagy: ott a nagy aktorok alakításai, akik mindig 
többek a szerepeiknél, egyenrangúak a darabbal, amit életre galvanizálnak. Duse, 
Blaháné, Jászai Mari, Garrick, Kean, Talma, Mitterwurzer, Rachel, Újházi, Náday, 
Moissi, Márkus Emma, Hegedűs Gyula, Varsányi Irén, Bajor Gizi, —  nagyon sokat 
tudnék itt felsorolni, el nem únnám mágikus mivoltukról csodákat beszélni. Mert 
csoda az. Büvölés. Kifordulni magunkból és elhitetni az egybegyűltekkel, hogy én 
nem vagyok én, hanem Király, Koldus, Örült, Apostol, vagy egyéb megszállott. 
Mágikus dolog ez, kérem.

És amit aa előbb állítottam: a színész szerző is egyúttal. Még ha neve nincs is 
ott, mint társszerzőé. Névtelen adaptálok ők, de sokszor! Minden százalékos része
sedés nélkül. Ilyen önzetlenek. Bársony István, a rendező-színész, valóságos ötlet
gyáros, egy héttel a premier előtt mondta: Te, Lulu, hozd be azt a parasztasszonyt 
Tolnából, akiről csak beszélnek és aki nem akar gyereket. Megírtam. Behoztam. 
Végig nevetik a jelenését. Tudok itt Pesten színészt nem egyet, aki sok jó darabot 
segített világra hozni. Barátságból Színpadszerelemből.

A darabom próbái alatt figyeltem a színészeket, mint egy hivatásos detektív. 
Orsolya Erzsit tanulmányoztam. Szemmel tartottam. A nyomában voltam, a sarká
ban szüntelen. Egyszerre eltűnt. A szemem láttára dr. Szirtes Tóbiás érzékeny 
asszonya, Bora lett belőle. Semmi Orsolya Erzsiből oki vidám, egészséges, egyenes; 
a tanár titkolódzó, halálfélelemtől remegő, hazudó, zárkózott asszonya, akit megírtam, 
ő szenved, sír, hiszterizál előttem.

Ott van Szirtes professzor, akit magamra gondoltam és akit Toronyi L. Imre 
alakit. No, most jól megfigyelem! Én, a szintén színész, a másik színészt, aki rivali
zál velem. A próbák után egyszerűen megfeledkezem magamról Toronyiról és orvén-
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dek, hogy Szirtes professzor úr, a biológus, milyen nagyhírű tanár és milyen jó a 
fizikuma, pedig nem mai gyerek és nagy bánat van mögötte. Vagy Ürmössy Anikóf 
aki saját arcában, hangjával, uccai sétaruhájában betántorog a színpadra és má/r 
nem Ürmössy Anikó többé, hanem az a 'szerencsétlen méhevesztett eszelős. Sorra, 
elő kéne vennem a darab valamennyi szereplőit: a nyugtalan özvegyet, akit Harsányi 
lia fantáziája küld elénk; a telivér sebészt, a nagy darab Sam Forest-et, Sarlai 
szug gesztiójában; Miszley Ilona jócsipejű paraszt asszony át Tolnából, vagy az én 
cinkosomat, ama Rét ucca kettőben, akit Lontay István jelenít meg, Baló Elemér 
rajongó teozófiLsát pár mondattal, de annyi sejtéssel, ahogy kiformálta a figurát; 
Miiller-Boray biológus meleg kedélyessége, Bállá Mariska, aki Helén, kulcsámé> 
komoma, hűséges, tapintatos, Gárday Lajos éles csoportvezetője és félek tőle, én, 
a sarlatán nő specialista, vagy Lehel doktor, akit Gondo szuggerál a nézőkbe, Soltész 
Anni ráccsoló profitmadámja, Halmi Irén doktorkisasszonya, Gaál Dezső riport- 
rajzolója, Porzsolt Anny bűnöző asszonya egy-egy jól sikerült relief-figura a színész 
tehetségében egy-egy mondat anyaggal.

Fentieket csak azért tartottam szükségesnek elmondani a nagyérdemű közön
ségnek, hogy hitet tehessek én, a ,Jőzegény angyalok” szerzője, a színészek mellett, 
helyesebben: minden színész egyben szerzője is annak a színdarabnak, amelyben 
játszik. Ez egyéni véleményem természetesen.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
—  Saksupán oz oz

edj etlen vigaszod
led jen, omikor o Tár
sadalombiztosító vég
rehajtást vezet elle
ned, hodj ű maga is 
o legnadjobb bajba 
van!

—  0 te hajadon 
lángyod led jen ar- 
rul híres o férfiok 
küzt, hodj a legna
djobb álláshalmozó!

—  O berlini Spolarich-vendéglűbe ré
szegednél te le o madjar mintabor-árak
tul!

— Nyilvános árverésen o te anyósod 
vedje meg o nyogalmazott lillafüredi 
fúrót!

—  Ledjél te Indiában edj vén kecske 
és ne adjanak neked oz angolok sót!

Herczeg F e re n c : „S ze n d re y  Julia**
Még fogynak a boltban „A  híd” s a

[„Pogányok” ,
Még járja az „Ocskay” s „Árva király", 
De látod, amott fanyalognak a lányok:
A  „Szendrey Júlia” langyos irály.

Fodor László három színpadon
—  Hallottad, mi a legújabb divat a 

pesti színigazgatók közt?
— Három Fodor-ral díszítik fel a mű

sorukat.

Fráter Lóránt

Tele van a város akácfavirággal. . .
Tele van a szívünk nagy szomorúsággal. 
Elnémult az ország nótás kapitánya, 
Könnyes szemmel borulunk rá 
Korai sírjára.
Tépdesi a szívünk bánat keselyűje, 
Eltörött a Fráter Lóránt hegedűje. 
Csillagos kedvünket búcsúztatjuk máma: 
Nincsen többé a magyarnak 
Nótás kapitánya.

Nyelvtanórán
— Móricka, mondj egy hindu indulat

szót.
—  Gandhi.
—  Mért indulatszó ez? ?
— Olvasom, hogy zarándokútra indult.

— Vájjon honnét kaparta ki Gellért 
Lajos a „Szegény angyalok” klinikai té
máját?
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Sose volt jó  
az a nagy sietség

Irta : MÓRA FERENC
I.

Jean Bouret fiatal szatócs volt valami béaimi 
faluban, mérte a pántlikát az asszonyoknak és a pá
linkát a férfiaknak, imádta az Istent és tisztelte a 
királyt, ami elég ritka dolog volt ebben az időben 
Franciaországban. Mert X V . Lajos volt akkor a 
király, akit nehéz volt tisztelni és nem volt könnyű 
áldani az Istent, akinek kegyelme a rothadtságnak 
ilyen tömegével töltötte be Szent Lajos királyi székét.

A szatócs azonban jámbor szívű ember volt, szü
letett megelégedő, aki a pántlikának mindig csak a 
színét dicsérgetté és az életnek se tapogatta soha a 
fonákját.

—  Minden úgy van jól, ahogy van, —  csitít- 
gáttá mosolyogva a forrongó parasztokat —  a fő 
az, hogy kövér legyen az asszony, mert akkor 
győzi szoptatni a gyereket és nem kell bele annyi kenyeret tömkódni.

Olyan jó ember volt az adós, hogy menedéket adott még az adószedőnek 
is, mikor a parasztok azzal az istentelen szándékkal kergették végig a falun, 
hogy belefojtják az Adourba.

—  Isten óvja a királyt! —  nyitott neki ajtót Jean Bouret, akinek alázatos 
szíve a végrehajtóban is tisztelte az Isten kegyelméből való hatalom kisugár
zását. S úgy vettette meg az elcsigázott embernek a saját ágyát a feleségével, 
mintha maga a király tévedt volna be hozzájuk s félannyi vizet öntött a pohár 
tejébe, mint a magáéba.

A végrehajtó hálás ember volt s mikor másnap éjszaka elhagyta a falut, 
hogy dragonyosokat kérjen Toulouseból az adózó polgárok erkölcseinek szelidí- 
tésére, egy levelet adott át a szatócsnak.

—  Eredj be ezzel Lyonba jó ember s vidd el arra a címre, amit ráírtam. 
Ott megkeresed az én nagybátyámat, aki selyemtakács s az majd megtörni a 
zsákod selyem nyesedékkel, amivel te itt nagy vásárt csinálhatsz.

A szatócs még azon a hajnalon föltarisznyázta magát az útra, tizednapra 
meg is érkezett Lyonba, ott megszállt egy városszéli fogadóban, ahol olcsón 
mértek kosztot és kvártélyt. Ahogy vetkőzni kezd, halljahogy nyílik és csa
pódik a mellette levő szoba ajtaja, aztán beszélgetés szűrődik át a vékony 
falon. A szatócs kíváncsi természetű ember volt, egy-egy elejtett szóból a király 
nevét is kivette, azért odanyomta a fülét a falra.

—  Vállalod, Damicus? —  hallott egy kérdő hangot.
—  Rá esett a sors, —  felelte egy másik hang —  vagy ö öl, vagy öt ölik. 

Franciaországot meg kell menteni.
—  Tőrrel?
—  Az a legbiztosabb.
—  Hol?
—  Ahol éri.
Jean Bouret elnyújtott ásítást hallott, székek tologatását, ágyrecsegést,
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aztán csönd lett. Kitámolygott a havas udvarra és elkezdett töprengeni. Biztos, 
hogy a királyt akarják megölni, mitévő legyen? Ha lármát üt, bajba keveri 
magát, mégse menti meg őfelségét. Ha okosan végzi a dolgát, megszabadul a 
király s ő belőle nagy embert csinál.

Eladta az öszvérét, mert öszvérháton hosszallotta az utat Párizsig s jegyet 
váltott magának a postakocsira.

—  Hiszen nem kell nekem többet öszvér, ezután bizonyosan négylovas 
határon járat a király, —  számolgatta magában a jövendőt.

II.
Éppen karácsony napján érkezett meg Párizsba s rögtön tisztába jött veler 

hogy ezen a napon itt ővele szóba nem áU senki. Másnap azonban beeresztették 
a rendőrminiszter elé.

Berry er úr volt a rendőr miniszter, akit a király rendkívül nagyra becsült 
mint írót is. Tudniillik minden reggel ö foglalta írásba azokat a friss szerelmi 
pletykákat, amiket hajnalig összeszedett a rendőrség a főurakról és dámákról_ 
A rapportât mindig együtt szervírozták őfelségének a csokoládéval, ahhoz 
néha hozzá se nyúlt, de a jelentéseket mindig élvezte.

A rendőrminiszter haragosan mordult rá a feldúlt képű emberre:
—  Mit akarsz?
—  Uram, meg akarják ölni a királyt, —  nyöszörögte a szatócs.
—  Kicsoda? —  mosolygott gúnyosan Berry er úr.
Ez a mosolygás egészen elvette az eszét a jó Bouretnak. Egyszerre kitörte 

a verejték s hiába dörzsölgette a homlokát, nem tudta kimondani a gyilkos-  
jelölt nevét.

—  Dad . . .  D id . . .  nem, nem tudom a nevét, pedig a nyelvemen van a 
neve. Tőrrel öli meg! Esküszöm a Notre Dame de la Gardera! A lyoni fogadó
ban beszélték . . .  Igen, tudom már . . .  D om i . . .  még se az volt, mingyárt csak...

A rendőrminiszternek megesett a szíve a dadogó emberen, barátságosan 
elküldte haza, hátha úgy jobban szolgál az emlékezőtehetsége. Bouret szót is 
fogadott, elindult a szállására, mire hazaért, eszébe is jutott neki a Damicus 
neve. Mingyárt neki is leselkedett a jelentésnek, írta reggelig s nagyon szép 
volt tőle, hogy akkorára már készen lett vele. Mert ő otthon csak krétával 
szokott írni, azzal is csak az ajtóra, oda is csak jeleket. Mindegy az, majd 
elolvassa ő ezt maga a miniszternek.

Oda azonban, nem eresztették be többet. Az írást elvette tőle valami seribe  ̂
be is vitte a miniszternek, de az kiüzent, hogy menjen a dolgára, ne ártsa 
magát a máséba, örüljön, míg szépen van. Az se ért semmit, hogy félóra múlva 
megint ott volt és nekivörösödve követelte, hogy most már csakugyan vigyék 
a miniszter elé, mert neki nagyon nevezetes mondani valója van. Az tudni
illik, hogy A három Íjászhoz címzett fogadóban, ahol ő lakik, most szállt meg 
egy papformájú ember, ő hallotta, hogy azt Damicus úrnak szólították s bizo
nyosan tudja, hogy ez akarja a királyt megölni. Erre aztán nemcsak kivezették, 
hanem ki is dobták és megmondták neki, hogyha még egyszer odatolakszikr 
akkor úgy beeresztik, hogy ki se eresztik többet.

Jean Bouret egyszerre kijózanodott, meg is haragudott, meg is szégyelte 
magát. M i köze neki a más dolgához? Berry er úr vigyázzon a királyra, ahogy 
tud, ő bizony hazamegy Béamba, még pedig gyalog, mert most már se öszvér* 
se pénz, még az eleséget is úgy kell majd összekoldulni az úton.

III.
Még nem ért el másfélnapi járóföldre, mikor Robert Francois Damicus, a 

hánytvetett életű lakatos Vér saille sb en beleszúrta a kését a trianoni kastélyból 
kilépő francia királyba.

—  Hopp, itt nagy baj van, —  sáppadt el Berryer úr, mikor a hírt meg-
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jelentették neki. Hiszen ha a béami szatócs eldicsekszik vele fűnek-fának, 
hogy megmondta ö ezt előre és ez fülébe jut a királynak, akkor vége a minisz
terségnek s mehet pókot szelidíteni a Bastiüeba.

Az első dolga az volt, hogy a szatócs írásos jelentését bedobta a kandallóba. 
A második az, hogy kiküldte a fogdmegeit, azok harmadnapra lefülelték Jean 
Bôuret istenfélő és királytisztelö polgárt, vason cipelték vissza Párizsba s anél
kül, hogy kihallgatták volna, bedugták a Bastillebat a nagybűnösök cellasorába 
s ott felejtették harminckét esztendeig. A nagy forradalom szabadította ki 
1789-ben, mint magával tehetetlen, vak és süket aggastyánt.

IV .
Males Herbes, aki memoárjában feljegyezte ezt az esetet, azt mondta, 

Jean Bouret volt az egyetlen ember a világon, aki a Bastiüe pusztulását meg
siratta és nyöszörögve kérdezte fűtői-fától, hogy hol lak jóm ő ezután?

A  belügyi klinikán Bethlen 
adatokat kér
Rassay Károly az 

álláshalmozó képvi
selők és tisztviselők 
dolgát éles kritika 
tárgyává tette a 
Házban. Bethlen 
miniszterelnök (oh, 
imádnivaló tájéko
zatlanság!) adato
kat kért tőle. Ras
say a parlament 
folyosóján azt 
mondta, hogy az 
Esti Kurír-ban fog
ja közzétenni az 
álláshalmozók név
sorát. A  képviselők 
izgatottan várták 
Rassay lapjának 
másnapi számát, de 
abban egyetlen ne
vet sem találtak.

—  Mi az? —  
kérdezték Rassay- 
tól. —  Hol maradt 
a névsor?

—  Én összeállí
tottam, — felelte 
az ellenzéki vezér 
—  de, sajnos, el 
kellett állnom a 
közléstől.

—  És miért? — 
tudakolták kíván
csian.

—  Helyszűke mi
att, —  felelte Ras
say.

—  Jelentjük alássan, megszületett a kicsike, az Autó- 
nómika.

—  És hogy érzi magát a mamája, Madame Budapest?
—  Még mindig panaszkodik, hogy a kegyelmes úr 

ugyancsak elbánt vele.
—  Panaszkodik? . . .  Akkor én dicsekszem.

Vidéki emberek Pesten
Rövid párbeszéd a villamoson:
— Mibe kerül az átszállójegy? —  kérdezi egy vidéki utas.
—  Huszonnégy7 fillérbe, —  feleli a kalauz.
—  De akkor már maga is benne van, ugy-e?
— Én nem, kérem szépen. Hanem a Folkusházy vezérigaz

gató úr, az benne van.'
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Berlin! I I ulatóban

Sokorópátkai Szabó István Gandhi példája 
nyomán országos zarándokútra hindui
( Saját tudósítónk ujjából.) Sokorópátkai Szabó István a parlament 

folyosóján azt a meglepő kijelentést tette, hogy az indus Gandhi példáján fel-

f buzdulva, ő is országos zarándokúira hindui. Bethlen miniszterelnök, értesülve 
Sokorópátkai forradalmi szándékáról, ijedten kérdezte tőle:

—  De édes Pistám, mi okod van erre?
—  Le akarok fogyni, —  válaszolta zordcman Sokorópátkai.
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Délelőtti vizit I
Gombaszögi Fridánál
a Mányoki-úti villában
„Nem sírok a régi szerepeim után, 

várom az újakat  —  Irigylem a 
nemzetiszínháziakat a repertoár
ju k  miatt  —  Vágyaim vágya, 
hogy zenés darabban játsszam —
Sztárok csak az igazgatói irodák
ban vannak —  Nincs drámavál

ság, amíg Takáts Alice-ok 
születnek“

A hősnő énekelni tanul

A rtisztikus villa a Gellérthegy déli lejtőjén, a kanyargó, csendes, úrilevegőjű 
Mányoki úton. Itt lakik Gombaszögi Frida.

Az inas bevezet a nagyon elegáns úriszobába. Cigarettát tesz elém. A 
falak mentén köröskörül dúsan megrakott könyvespolcok. Jobbról remek sárgasza- 
lón, balról meg remek kékszalón. A loggia széles nagy ablakából kilátás a kertre, 
melynek fái közt a garabonciás márciusi szél nyargal. Az egyik sarokban Gomba
szögi Frida mellszobra, Csorba Géza műve. De nekem nem tetszik. Nem találom 
meg benne Gombaszögi érdekes, lobogó asszonyíságát. A barátságosan duruzsoló 
nagy, fehér kandalló fölött Glatter Gyula Gombaszögi-portréja köszörüli ki a Csor
bát. Ez Gombaszögi Frida. Dekoratív sárga ruhájában, mint egy szép, színes Sárga 
liliom.

Nyílik az ajtó. Kedves és szeretetreméltó úriasszony jön be: Gombaszögi Frida 
barátnője. Kér, hogy legyek kissé türelemmel, a művésznő rögtön elkészül az öltöz
ködéssel. Addig ő veszi át a háziasszony szerepét. Az inas kitűnő Cinzano vermuthot 
hoz be és tölt.

Pár perc múlva halk ajtónyílás a kékszalónból. És felzeng a Gombaszögi Frida 
sötétszínezésű, dallamos hangja:

— Jó reggelt!
Frissen, mosolyogva nyújtja a kezét.
Cigarettára gyújt, hátradől a fotőjben s várakozva néz rám.
— Hát parancsoljon . . .
A kandallóban felcsapó lángok, az asztalkán vermuth, a fogaim közt illatos 

keleti cigaretta és velem szemben a ragyogó, okos Gombaszögi Frida. A legreme- 
kebb kellékek egy intervjú startjához és valahogy mégis nehezen megy.

A legszívesebben a kandallóba dobnám a feleletre váró blokkfüzetet és csak 
hallgatnám a magyar színpadnak ezt a forró melódiáját, a Gombaszögi Frida hang
ját. Egy szebb korban nem szabadna riportot írni erről a művésznőről, csak verset. 

—  Valamit talán erről a szép és színes stációról, a Takáts Aliceról — kezdem.

S oha nem éreztem ilyen fontosnak egy stációt, mint ezt —  mondja. — Lehet, 
hogy hűtlen természet vagyok, de úgy érzem, soha szerepben ilyen örömöm 
nem volt, ilyen bizonyságom nem volt. A szemem is nyitottabb ma, mint 

valaha. Ilyen tudatosan nem játszottam még szerepet soha. Tudatosság alatt nem 
százpercentes tudatosságot értek. Nagy szerepük van ebben ösztönöknek és érzések
nek, amelyek nagyon találkoztak. Soha nem szoktam szerzőktől kérni szerepet, de 
a Takáts Alicet valahogy vártam, valahogy megéreztem. Talán ezért is volt, hogy 
nyáron, mikor Szomory Dezső kint járt nálam Tahitótfalun, önkéntelenül azt mond
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tam neki: írjon nekem egyszer egy orvost. Szomory elsápadt és szinte megdöbbenve 
mondta: Éppen azon dolgozom.

Elgondolkozva fújja cigarettája füstjét a levegőbe és nagyon komolyan mondja:
— Egészen biztos, hogy ma a Takáts Aliceon keresztül jobban játszanám na

gyon sok régi szerepemet is.
—  Szóval ez, hogy úgy mondjam, új időszámítás az életében. Ezentúl csak így 

gondol majd a szerepeire: Takáts Alice előtt és Takáts Alice után?
— Most még úgy látom. De nem tudom, mi jön utána.
— És a régi szerepek?
— Tagadjunk meg mindent —  mondja mosolyogva. — Nem sírok a régi szere

pek után, várom az újakat.
— Ámbár ezek között a régi szerepek között olyanok is voltak, mint Shaw 

Nagy Katalinja meg a John Gabriel Borkmann-beli alakítása —  jegyzem meg.
Rámnéz és meglepetve mondja:
—  Mi súgta magának, hogy ép ezt a kettőt mondja? . . .  —  Aztán nagyon csen

desen, szinte befelé: — Ez a két darab nőtt legjobban a szívemhez a régiek közül. 
Látja, ha így eszembe juttatja, akkor újra vágyakozom utánuk és kicsit fáj, hogy 
elmerülnek a múltban. Volt még egy kedves darabom, a Románc. Azt is nagyon sze
rettem. Párizsban ez repertoár-darab. Tavaly, mikor kint jártam, megnéztem. Látja» 
ezért irígylésreméltóak a nenzetiszínházbeliek. Ott van repertoár. A szép szerepek 
ott élnek, nem fakulnak emlékké . . .

—  Apropos, Nemzeti Színház —  mondom. — Minden magánszínházi tagban él 
a nosztalgia egy nenzetiszínházi szerep után. Nagyságos asszony melyik szerepre 
vágyódik így?

— Konvencióból mindig válaszoltam erre a kérdésre. De legyünk ezúttal kon
venciómentesek. Miért mondjam például, hogy a Lady Macbeth, amikor. . .

—  Amikor?
— Amikor én megalkuszom — mosolyog, kitalálva, hogy mást vártam.
— Megelégszem azokkal a szerepekkel, amiket eljátszhatom.
És a következő percben már másról beszél:
— A színházat, mint néző is nagyon szeretem. Sokat járok színházba. Ez ma

napság Pesten mindenképpen szórakoztató. Ha jó a darab, szórakozom, ha rossz, 
mulatok — mondja mosolyogva.

— Mint tragika, természetesnek tartom, hogy „az ellentétek vonzzák egy
mást" alapján szereti az operettet.

—  Nem tudom, tragikának tartanak-e, —  feleli — de a zenés dolgokat nem
csak mint közönség szeretem, hanem . • •

—  Hanem? —  firtatom élénken.
— Vágyaim vágya, hogy egyszer zenés darabban játsszam.
Meglepetésemet látva, nevet. Aztán tölt a vermuthból és így szól:
—  Na, erre az ijedtségre igyunk egyet . . . Nem kimondottam operettre gon

dolok, hanem valami finom zenés dologra. Imádom a muzsikát. Szomory megígérte, 
hogy egyik darabjában, amit nekem ír, lesz zene is. No, de ez egyelőre a jövő ze
néje — mondja vidáman.

A  sztárokra terelem a szót. Mintha csodálkoznék, úgy mondja:
—  Sztárok? Azt hiszem, a közönség nem ismer ilyeneket. Sztárok csak 

az igazgatói irodákban vannak, aszerint, ki tud több felléptidíjat kipréselni. 
A publikum előtt csak színész van. Szerény véleményem szerint nincsenek sztárok, 
csak sztár. Ha feltűnik egy új tehetség, valami új, amilyen jnég nem volt, az a 
sztár. Ha színházam volna, mint ahogy nem lesz soha, —  teszi hozzá sietve —  
mert olyan bolond nem vagyok, a legkisebb szerepet is jó színésznek adnám. Egy 
darab csak akkor csoportosulhat valaki köré, ha ezt a mű feltétlenül megkívánja. 

Később, ugyancsak a színész munkájáról beszélve, ezt hangsúlyozza:
— Tulajdonképpen mindig irigyeltem azokat, akik csak technikával dolgoznak 

a színpadon. Én csak úgy tudok hatást elérni, ha magamat adom száz százalékban. 
Ha minden tüzet kiadok magamból, ami bennem van.

A hangosfilm és a színpad rivalizálásával kapcsolatban megállapítja, hogy a szín
padnak nagy teljesítményt kell nyújtani, hogy a hangosfilm maradjon alul. Lubitsch 
Ernő egyik nyilatkozata jut eszembe, amelyben Gombaszögi Fridában nagyon érde
kes filmszínésznőt sejt. Megkérdezem tehát: nem gondolt-e még filmre? Ezt feleli: 

—  Hívtak Berlinbe, de meggondoltam.
A drámaírás sokat emlegetett válságáról ez a véleménye:
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— Nem tudok róla, hála Istennek. Amíg Takáts Aliceok születnek, nincs válság,
— Passziói?
Csönget az inasnak, aki szavai nyomán négy kiskutyát hoz be az ölében.
— A többi közt ezek —  mosolyog. —  Passzióm a kert, az utazás és nagy

a g y  passzióm a zene. Most is énekórára megyek.
Megnézi az órát: fél kettő. Most látom csak, milyen hosszúra nyúlt a vizit.
Együtt jövünk be a művésznő autóján. Útközben elmondja, hogy legközelebbi 

szerepe Hatvány Lili darabjában lesz. A Honvéd uccában kiszáll. Ott lakik az ének
tanárnő. Nyújtja a kezét és megy föl énekleckére.

Az az érzésem: kár tanulnia. Hogy pesti szólásmóddal éljek, már most is éne
kelni tudja azt a különbséget, ami közte és az úgynevezett sztárok közt van.

HESZ FERENC

Pesti rejtelmek

A távozó férfi (m agába n ) : Hm, honnét ismerem én ezt a nót?
A belépő no (m a g á b a n ):  Hm , honnét ismerem én ezt a fé rfit?
( Megfejtjük a talányt: önagysága annak a takarítónőnek a leánya, aki a Markó 

uccai fogház celláit tisztogatja.)

A szerző tantiémje
Zágon István , a kiváló v íg játék író  

meséli :
—  M ikor a M agy a r  Színház Falud i 

Jenó vezetése a latt csődbe került, több, 
mint három ezer pengő szerzői jo g d íj-  

è járandóságom  volt a színháztól. A  színé

szek szomorúan beszélgettek a tá rsa lgó 
ban a bizonytalan jövőről. A z  egyik hoz
zám fo rd u lt:

—  N a  és mi van a te pénzeddel?
—  A z  jó  pénz, kérlek —  feleltem.
—  Jó pénz? . . .  —  hüledezett a színész.
—  Igen, mert rossz pénz nem vész eL
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A z An d rássy úti 
divatiizletben
Egy vidéki föld- 

birtokos, aki ruha
rendelés és próbá
lás közben szíve
sen politizálgat el 
Komlós Sándorral, 
az ismert András
sy úti divatáruke- 
reskedővel, azt kér
dezte a napokban 
tőle:

—  Mondja csak, 
Komlós úr, mért 
olyan elégedetlen 
az a Gandhi? Azt 
is olvasom, hogy 
ruhátlanul zarán
dokol.

—  Ne tessék cso
dálni. Egyszer 
Bombayban egy 
Komlós-féle ruhát 
látott a magyar 
konzulon és akkor 
kijelentette, hogy 
ha ilyen ruhája 
nem lehet, akkor 
inkább meztelenül 

jár.

A pöstyéni 
parkban

Két fürdővendég 
beszélget:

—  Úgy hallom, 
legközelebb töme
gesen jönnek ide 
angol és francia 
képviselők.

—  Az nagyon 
érdekes lesz. És 
miért jönnek?

—  Kúrára van 
szükségük, mert 
mindig kormány
buktatásban sánti- 
kálnak.

H aj-haj !
—  Rájöttem, hogy 

a szőke nők sokkal 
hűségesebbek, mint 
a barnák.

—  És hogy jöt
tél rá?

—  A  barátnőm 
most festtette a ha
ját szőkére.

MINTADALOK
a  berlini Hungária-mintaborozóban

Fölfelé megy borban az ár,
Jól teszi.
Csak német nincs, aki eztet 
Beveszi.
Rajnai bort amíg olcsón 
1 hátik,
A kadarka nem lesz addig 
Divat itt.

*
Vörös bort ittam az este,
Ragyogó May erem, Jánosom, 
lnzolvens is lettem tőle,
Elvitték utolsó vánkosom.
Egész a tönk szélén állok,
Mégis Spolarichhoz járok,
Amíg az elmebaj rám oson.

★

Gondold meg és igyál,
Örökké Spolarich sem áll,
Feloszlik, mint a többi cég,
Nem mérnek ott ki több icét,
Nem mérnek ott ki több icét.. .

Van szerencsénk —

az oly könnyen felejtő magyar közönség 
figyelmét felhívni nagy politikusunkra, 
Windischgratz Lajos hercegre, aki reha
bilitálni kívánja magát, hogy aztán is
mét aktivitásba lépjen. Már előre resz
ketünk, hogy megint belelép. Valamibe.

A Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. az
543.181 pengő tiszta nyereségből hat 
százalék osztalékot fizet a múlt üzlet
évre.
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Intim  v ita tk o z á s  
egy kormánypárti kegyelmessel

A kegyelmes úr nem volt mindig egységespárti. „Von dér Picke auf” ellenzéki* 
Szókimondó, bátor, sőt szilaj. Amin nem csodálkozott senki. Ezt a politikai 
vérmérsékletet az apjától örökölte. Egyebet sem örökölt tőle. Mikor a 

Bethlen-rezsimhez csatlakozott, a városi polgárság egy kicsit fejbekólintottnak 
érezte magát, de a mindig okosabbak, akik a meghunyászkodást és az alattomos 
érvényesülést valami magasabbrendű szellemi műveletnek szeretnék feltüntetni, 
mindenféle csillapító jóslatok kenőcsével kenegették a háborgó lelkeket. Hogy 
„majd meglátjátok, milyen gyökeres változás lesz” , meg hogy „bizzátok csak rá, 
ő jobban ismeri a dörgést” . Nos, a kegyelmes úr idestova hat esztendeje ül az 
egységespártban és várja, várja azokat a nagyszerű reformokat, amiknek eljöve
telével nyugtatták meg a pálfordulásán felháborodottak seregét. Várja a dörgést, 
amelyben Bethlen-Mózes a Megújhodás kőtábláit mutatja fel tilqkadt liberális 
híveinek. Titkos választójogot, gyülekezési és sajtószabadságot, a numerus clausus 
eltörlését, a szociális igazságtalanságok enyhítését harangozta be a kegyelmes úr 
kormánypártisága és elmúlt egy év, két év, el öt és hat év és — semmi.

Kíváncsi voltam, hogyan gondolkodik, mit érez, mit remél egy ilyen politikus? 
És hogyan rezonál a cserbenhagyott eszmékre, a megtagadott elvekre? Taltán nem 
is tépte ki őket a szívéből . . . talán olyan ő, mint a boldogtalan szerelmes, akit 
a gazdag szülők kegyetlenül elszakítottak szegény ideáljától és erőszakosan egy 
pénzeszsákkal házasítottak össze . . .  de ha szemben találja magát az ideállal, el- 
érzékenyül és újra fellobban a soha ki nem alvó rajongjás . . .

Beszélgettem a kegyelmes úrral. Eleinte kerültem a politikát, — hiszen van 
szíve az embernek, dehogy is fogok felszaggatni beheggedt sebeket. Kellő tapin
tattal csupán a megnehezült élet problémáit, vívódásainkat és gyötrelmeinket tár
tam elébe keresetlen szavakkal, bár tartottam tőle, hogy nem fogja megérteni, mi 
baja lehet —  teszem azt —  a magyar értelmiség szabadpályán küzködő hajótörött
jeinek, mikor neki semmi sürgős oka sincs sorsközösséget vállalni velük. De nyom
ban eloszlatta aggodalmamat az az őszinte hang, amelyet a kegyelmes úr meg
ütött:

— Tudom, milyen helyzetbe kerültek a szabad élethivatások munkásai. De 
ezért nem lehet a rendszert okolni, a kormányt támadni. Sokan vagyunk, nem 
tudunk megélni egymástól. Erre a szomorú igazságra zsugorodik össze az egész 
kérdés. Higyje meg, kedves barátom.

—  Nézze, kegyelmes úr, én csak nem vagyok marxista, de egy olyan tönkre- 
szegényült társadalomban, mint a miénk, mégsem volna szabad a fényesen java
dalmazott ezrek és a nyomorgó tíz-, sőt százezrek veszedelmes kontrasztját fen- 
tartani. Ott, ahol nincs kereseti és munkaalkalom, hogyan szabad egyeseknek két, 
három, sőt több címen fizetést húzni az államtól, hogyan szabad túrni azt a már 
nem is szórványos abuzust, hogy vannak törvényhozók, akik mint köztisztviselők 
nyugdíjat húznak, közben elő is lépnek és ha megszűnik a képviselői minőségük, 
amit ezek csak ugródeszkának használnak, egyszerűen felsétálnak egy magasabb 
fizetési osztályba és visszaülnek a hivatalba. Hogy szabad tíz-tizenöt-húsz igazga
tósági tagságot gyűjteni másoknak és nem találja-e erkölcstelennek, igenis annak, 
hogy multimilliomosok nyugdíjat szednek föl állami pénzekből, tehát zaklatással és 
végrehajtásokkal kipréselt adókból, ha még olyan megtámadhatatlan joguk is van 
hozzá . . . Nem gondolja, hogy mikor száz meg s*áz ügyvéd, orvos, mérnök, író, 
művész, tanár pengőket hajszol, akkor már nemcsak szemet szúr, hanem felzaklató 
és felháborító egyesek — bármilyen törvényes formába bujtatott —  mohó és csilla
píthatatlan vagyonszerzése ?

— Sajnos, minálunk kevés érzék van a szociális bajok iránt. Sőt: bizonyos 
intézkedésekkel, amelyek újabb terheket rónak a polgárságra, majdnem diszkredi- 
tálták a szociális gondoskodás ügyét. Mindenesetre népszerűtlenné tették. Amit Ön 
mond, arról mi is sokat beszélünk magunk közt. Én az általános gazdasági elernye
désben látom az egyéni nyomorúságok okát.

—  Bocsánat, kegyelmes úr . . .  De az általános gazdasági elernyedés mellett 
azt látjuk, hogy X., akinek tizenöt-húszezer hold birtoka van, pontosan fölveszi a
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közpénzekből az ő tizenkétezer pengő évi nyugdíját, mert néhány évig mint főispán, 
államtitkár vagy miniszter szerencséltette az országot kétesértékű talentumával és 
azt látjuk, hogy hatalmas nyugdíjat húzó urak, Összeköttetéseiknél fogva, a leg
zsírosabb állásokat halásszák el a rátermett szakemberek, az éhesek elől . . . Meg 
azt látjuk, hogy míg a hadikölcsönösök alamizsnapénzt kapnak (ha ugyan kapnak!), 
addig a nyolcvanöt százalékra valorizált bérházak tulajdonosai a lakóknak nevezett 
gazdasági rabszolgák keserves keresetének negyven, ötven százalékát szedhetik el 
házbér címén, sőt olyan esetekről is tudok, hogy az egész kereset házbérre megy, 
hogy a főbérlő minden szobáját kiadja és ő maga a cselédszobában húzódik meg a 
családjával. Gyönyörű szocializmus: a családfő kétszáz pengőt keres, ennyi kell ház
bérre és a saját lakásán mint egy utolsó ágyrajáró tengődik.

— Ezért is a kormány felelős? —  csodálkozik a kegyelmes úr. —  Bocsánat, de > 
a nyugdíjtörvény nem disztingvál gazdag és szegény nyugdíjazott közt. A házbér 
miatt pedig annyi háborúság volt . . . Örüljünk, hogy nyugvópontra vittük ezt a 
kérdést.

—  Ez nem nyugvópont. Ez abszolút nyugtalansági pont. A  mi városi polgár
ságunk nem bírja el a nyolcvanöt percentre valorizált házbért, mikor a békebeli 
keresete a felére, a harmadára, igen sok embernél a semmire süllyedt.

—  És hogy akar segíteni ezen az ellenzék? —  kérdezi a kegyelmes úr, rosszul 
leplezett gúnyos mosollyal a szája szögletében.

—  Nem vagyok hivatva helyettük beszélni. De bizonyos vagyok benne, hogyha 
ez a mai parlament az ország szociális és gazdasági tagozódásának hű képe lenne, 
nem csapott volna fel ilyen magasra a pauperizmus hulláma.

— Higyje meg, mi is átérezzük a helyzetet és mély részvéttel vagyunk a szen
vedők iránt. Hiszen köztük élünk, halljuk a panaszaikat, siralmaikat. Minket talán 
többen is keresnek föl, mert azt hiszik, hogy a kezünk ügyében vannak a segítség 
eszközei. Nem lehet azt mondani, hogy siketek vagyunk, vagy hogy bedugjuk a 
füleinket. De hát mit tegyünk? Azt hiszi, titkos választójoggal és esküdtszékkel  ̂
boldogabbá tehetjük a társadalmat?

—  Igenis, kegyelmes úr. Az első lépés: a közélet demokratizálása. Tudja, ki 
volt Stresemann? Egy kocsmáros fia. Tudja, hogy a világ legelső diplomatái, a 
francia államférfiak, csupa kisember fiai? Tudja, mit jelent az, mikor a lakatos, 
a cipész, a szatócs, a kishivatalnok, a földmíves fia kerül felelős állásba? Magával 
viszi a családja, a szomszédsága, az osztálya szociális tudatát.

—  Vagy elfelejti és behódol a felsőbb osztályoknak, —  teszi hozzá a kegyel
mes úr.

—  Igen, ahol a kirakatba ültetik. Ahol a demokrácia csak Bauemfangerei. A  
mutatóba tett egy szál demokrata rosszabb, mint egy őszintén reakciós rendszer.
De ahol az államgépezet egész kezelőszemélyzete természetes tehetség-szelekció 
révén a polgárság nagy rezervoárjából kerül ki, ott állandó és eleven a kontaktus 
kormányzók és kormányzottak között.

—  Vagy: még nagyobb a korrupció. Lásd: Angliában a Hatry-botrány, Német
országban a Sklarek-affér. . .  És amiről nem is tud az ember. . .

—  Korrupció minden állam- és kormányforma közt volt, van és lesz. A demo
krácia, ha nem jelszó csupán, hanem intézményes valóság, mégis hamarabb kiveti 
a kóros anyagot, mint a kevesek pajtás-uralma.

A kegyelmes úr nagy füstkarikát ereget a vastag Médiából, aztán bólint a 
fejével :

—  Ez így van, de nagy hibája a szélső demokráciának, hogy elszínteleníti, 
megfojtja az egyéniséget, a tehetséget. A  nagy tömegeket nem mindig a rátermettek 
vezetik. És akkor jön a demagógia.

—  A régi nóta. Szóval: a nép éretlen.
—  Nem. Csak nem ismeri fel mindig helyesen a saját érdekeit és az igazi szó

szólóit. A  népet vezetni kell. Ez a politika művészete. Titkos szavazás, gyülekezési 
szabadság, esküdtszék: mind csak eszköz. A  cél: a társadalom jóléte és a nemzet 
boldogulása.

—  Rendben, kegyelmes úr. Ha ezt a kettőt nyílt szavazással és a szabadság- 
jogok megszorításával el tudjuk érni, akkor mindnyájan belépünk az egységes
pártba.

A  kegyelmes úr feláll és elneveti magát:
— Nono . . .  Nekünk, régi kormánypártiaknak, szerzett jogaink vannak. Abból 

a nagy jólétből, ha milliók közt osztják meg, nem marad semmi.
Tréfából mondta. Én komolyan vettem. Molnár Jenő *
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Amin most Pest nevet
Egy bohém társaságban Magyar- 

Mannheimer Gusztáv, az illusztris 
festőművész, aki egyike a legelmé
sebb pesti adomázóknak, a következő 
históriát mondta el:

—  Mikor Bécsben tanultam, egy 
ismert gazdag lipótvárosi mecénás
hoz beállított egy szegény, sovány 
galíciai fiatalember. Elmondta, hogy 
Lembergben zongorázni tanult és a 
mestere nagy jövőt jósol neki. Az 
úriember, aki maga is jó muzsikus 
volt, leültette a zongorájához és 
néhány klasszikus darab eljátszása 
után meggyőződött róla, hogy a sző
ke ifjú elsőrendű tehetség.

—  Hogy is hívják magát? — kér
dezte, miután egy csomó pénzt és jó
tanácsokat adott neki.

— Jacob Freudenhaus —  felelte a 
művészjelölt.

—  Freudenhaus? No ha llja !... 
csak nem akar ezzel a névvel a nyil
vánosság elé lépni? Válasszon magá
nak valami másik, rendes nevet, 
amelyiknek internacionális csengése 
van. Megértett?

— Igenis, kérem.
—  Jó. Most menjen szépen haza, 

tanuljon szorgalmasan tovább és fél
év múlva keressen föl ismét.

A fiatalember félév múlva ponto
san jelentkezett. A mecénás újra zon
gorához ültette és nagyon meg volt 
elégedve az eredménnyel.

— Na és mi van a nevével?
— Oh, —  felelte önérzetesen a 

művész — már fölvettem egy új ne
vet, olyant, amilyent ajánlani tetszett. 
Internacionális csengésű.

— Hát hogy hívják most?
— Jacopo Bordello — vágta ki Ja

cob Freudenhaus.

Színigazgatók
Egyik színigazgatónknak azt mondta 

a „Grand Hotel” premierjén valaki:
—  Látod, neked kellett volna bemutat- 

ni ezt a Grand Hotelt.
A színigazgató legyintett:
— Nekem egy grand hitel kellene, 

öregem.

—  Érdekes . . .  maga szellemi szükség- 
munkára jelentkezett a fővárosnál?

—  Igen. És nagysád?
—  É n .. . én testi szükség munkára, de, 

sajnos, akkor már minden be volt töltve.

. kereskedő  
töpreng:
— Rassay azt 

mondja a parla
mentben, hogy 

többféle címen ne 
húzhasson egy em
ber fizetést az ál
lam pénztárból. Na 

és több címen be
fizetni az állam- 
pénztárba, azt le
het? Itt fogja meg 
a kérdést az a 
Rassay!

A múlt héten azt jelentették a lapok, hogy egy száz százalékos rokkant fele
sége a tizennegyedik gyermeket hozta a világra. Gratulálunk! Csak aztán meg ne 
vonják a rokkantságát fényesen cáfoló apától a rokkantsegélyt!
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N em  k e ll  m a k a r ik a t ú r a
vagy: adalékok a hazai munkanélküliség problémájához

A Borsszem Jankó legutóbbi számában 
Vázsonyi János ezt írta:

—  Minek ma karikatúra? Nézd meg 
politikusainkat, kell-e róluk torzképet 
rajzolni? Elég, ha olvasod a felelős té
nyezők program ját...

Stopp!
Lássuk a felelős tényezők programját.

1927
A kormány, látva az egyre ijesztőbben 

növekvő munkanélküliséget, sürgős intéz
kedéseket tett a probléma megoldására.

1928
A  kormány nem nézheti tétlenül a 

munkanélküliség egyre aggasztóbb tüne
teit és vaskézzel fogja megteremteni a 
gazdasági élet egyensúlyát.

1929
A minisztertanács a munkanélküliség 

letörésére hatásos intézkedéseket tesz, 
amelyeknek üdvös eredménye rövidesen 
éreztetni fogja hatását.

1930
A kormány gazdasági miniszterei a 

munkanélküliség lényeges enyhítésére al
kalmas konkrét terveket dolgoztak ki.

1931
Az egyre nyomasztóbb munkanélküli

ség megszüntetésére irányuló kormány
akció odáig jutott, hogy a kérdés lényegé
vel a szakminiszterek kezdenek behatób
ban foglalkozni.

1933
A  kormány elhatározta, hogy az egész 

ország társadalmi egyensúlyát veszélyez
tető munkanélküliséget úgy fogja megol
dani, hogy új minisztériumot szervez, az 
úgynevezett munkanélküliségügyi minisz
tériumot, amely kizárólag a munkanélkü
liek ügyével foglalkozik.

1935
A munkanélküliségügyi minisztérium 

bevonult új palotájába, melynek gyönyörű

freskói a gazdasági minisztereket abban 
a pillanatban örökítik meg, amint a 
munkanélküliség problémájában merül
nek el.

19 W
Mint félhivatalosan jelentik, a kor

mány az ország békéjét veszélyeztető 
munkanélküliséget a közeljövőben meg 
fogja oldani.

1913
A minisztertanács utasította a munka

nélküliségügyi minisztériumot, hogy ha
ladéktalanul szerezze be azokat az angol 
és német szakmunkákat, amelyek a mun
kanélküliség kérdésének gyakorlati meg
oldását tárgyalják. E célból két három
tagú bizottságot küldtek Berlinbe és 
Londonba.

1951,
Ma ünnepelték országszerte Bethlen 

István gróf miniszterelnök születésének 
nyolcvanadik évfordulóját. Az ünnepség 
fénypontja a Munkanélküliek Országos 
Szövetségének fogadtatása volt. Bethlen 
személyesen nyújtotta át a Szövetség el
nökének az elsőosztályú Munkanélküli 
Polgári Érdemrendet, hangoztatva, hogy 
a Bethlen-kormány támasza és talpköve 
a munkanélküliség, amelynek megszünte
tését még 1921-ben írta zászlajára és az 
ország nyugalma érdekében addig nem 
távozhatik, míg ezt a kérdést meg nem 
oldotta.

1980
Száz- és százezren üdvözölték ma Búd 

J ános munkanélküliségügyi minisztert 
születésének századik évfordulóján. A  mi
niszter hálatelt szívvel mondott köszöne
tét a Munkanélküliek Országos Szövet
ségének, mert az immár hatvanadik évé
be lépő munkanélküliség lehetővé tette, 
hogy neki hatvan évig állandó munkája 
legyen.

A csökönyös asszony
Mandelbaum a Marosparton sétál és 

nagyokat sóhajtva nézi a vizen úszkáló 
jégtáblákat. Egy ismerőse odamegy hoz
zá és megkérdi:

—  Mi az, Mandelbaum úr, mért szo- 
morkodik?

—  Ezen a helyen fulladt a vízbe az 
első feleségem:

—  Nincs magának jobb dolga, mint 
ilyesmire gondolni? Hiszen azóta meg
nősült és a felesége szereti.

Mandelbaum keserű pillantást vet a 
vigasztaló barátra:

—  Ez mind igaz, de nem akar fürödni.
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A Nagykörúton

— Kérem, hova megy ez a villamos?
— Mit kérdezi? Hát nem látja? Ki van írva!

Megnyugtatásul
A kortyiány most 

tárgyal a nyolc- 
órai munkaidőről. 
A minisztériumok
ban az a rémhír 
terjedt el, hogy a 
reformot nemcsak 
a gyárakban és mű
helyekben, hanem a 
hivatalokban is 
életbeléptetik. A 
hanyag félhivata
los helyett azzal a 
megnyugtató cáfo
lattal szolgálha
tunk, hogy a nyolc
órai munkaidő csak 
azokra lesz kötele
ző, akik eddig ki- 
lenc-tíz órát dol
goztak naponta.

Rebach-költészet
Minden kor költőinek megvoltak az ih

lető elemei. Még a Bach-korszaknak is 
megvolt a maga lírája. Ma a rebach 
korszakát éljük, bizonyos tehát, hogy hal
hatatlan költőinknek a rebach, illetve 
panama szolgáltatná az ihletet. Például:

BALASSI BÁLINT:

Zöld erdő harmatját,
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi bé a tél 
És keserűn látom,
Hogy minden barátom 
Zsíros panamábul él,

CSOKONAI VITÉZ M IHÁLY:

Pestiekkel játszó csúnya tünemény,
Hogy csak panamából él gazdag, szegény. 
Ezt űzi most boldog és boldogtalan, 
Rebachus istennek bókol untalan.
Oh, Rebachus, mért kecsegtetsz, mért

nevetsz felém,
Panamázni mért csepegtetsz kedvet,

mondd, belém? 
Vártam tőled folyton rebachot, nagyot 
És most végül, látod, Markóban vagyok!

PETŐFI SÁNDOR:

Egész úton hazafelé 
Azon gondolkodóm:

Nem pattan tán ki csak az én 
Egy-két kis panamám?
Mit is fogok majd mondani,
Linket, nagyot neki,
Midőn a vádat az ügyész 
Reám terjeszti ki?

TOMPA M IHÁLY:

Megenyhült a lég, indul a határ, 
Markóban ül már a sok jó madár 
S mivel panama-ügyben vannak ott, 
Mindegyik érthetően izgatott,

GYULAI PÁL:

Emelkedik már a nap a hegyek fölé, 
Kelj fel párnáidról, özvegy Pókainé,
Űj panama robbant, tenger cikk a lapban, 
Sok vaj van megint a pamana-kalapban.

A R A N Y  JÁNOS:

Ég a panamától már a fejünk alja,
A sok panamista szinte egymást faija, 
Nincs egy árva cella Markóban lakatlan, 
Jön a sok új lakó folyton, szakadatlan.

vagy:

Este van, este van, kiki jxinamába, 
Nagy volt a Markóban a forgalom máma. 
Sviháknép szédülten nekimegy a falnak, 
Lám, idetévednek azok, akik csatnak.

(HESZ)
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Mészáros- szemmel

— Bánnám is én, hogy egy nagyfejű 
öt helyről is koppasztja az államkasszát, 
ha mindennap öt rostélyost tudna enni!

Rébusz

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

1. Egy pár elsőrendű selyem harisnya 
a Nemzeti Reklámáruházból (V I, Király 
ucca 94.).

2. Molnár Jenő humoros könyve: 
„Ilyenek vagyunk”

3. Egy modem asztali villanylámpa a 
Meteor villamossági rt-tól (Podmaniczky 
ucca 27.).

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébusz megfejtése: „Galyatető” A 
megfejtők közül Berta Károly (Kecske
mét) rádiókészüléket, Klein Emil (Bu
dapest, Hársfa u. 24.) egy selyem sálat, 
dr. Anker György (Budapest, Szemere u. 
6.) Molnár Jenő humoros könyvét, 
Schreiber Sámuel (Nyíregyháza) egy 
asztali villanylámpát nyert.

BORSSZEM JBNKÓ A MOZIBAN
Vasárnap délután
— Uránia —

Ez a film annyira rossz, hogy nem is 
érdemelné meg, hogy foglalkozzunk vele, 
ha a közönség ízlésén kívül nem sértene 
speciálisan magyar érdekeket is. Egy 
borzasztó bárgyú filmmese, gulaschsal, 
műparaszttal, németbe ojtott magyar ba
kával és magyar parasztlánnyal. Nem 
akarjuk feltételezni, hogy szándékosan 
akarták ilyen bántó tendenciával a kül
föld elé vinni a magyar népéletet, inkább 
azt a jobbik esetet fogadjuk el, hogy te- 
hetségtelenségből fakadó ostobasággal 
állunk szemben. (Ehhez képest a külföl
dön játszott magyar operettekbe erősza
kolt nemzetiszínű ihaj-csuhaj valóságos 
művészet, pedig ez is borzasztóan alan
tas spekuláció, amiért minden kultúr- 
magyarnak pirul az arca.)

A borzasztóan vegyes szereplők között 
egy pár kitűnő magyar színész is akad: 
Ligeti Juliska, Simon Marcsa, Körmendy 
János, Dezsőffy László, Mály Gerő, de ők 
se tudták menteni a menthetetlent. A  két 
vezetőszerepet, a magyar bakát és a kis 
cselédet Willy Fritsch és Dita Parlo 
játsszák csapnivalóan.

Ha még megemlítjük, hogy előadás 
előtt Abonyi Géza Szép Ernő „Imádság” 
című versét szavalta el szokott panaszos 
hangján, végeztünk is a beszámolóval. 
Az „Imádság” egyébként nagyon stílsze
rű prológus az Urániának. Sok imádsá
got kell elrebegniök, ha azt akarják, 
hogy ilyen megnyitó műsor után még 
kedvük legyen az embereknek hangos
filmet nézni. Se „Vasárnap délután” , se 
hétköznapokon.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. igaz
gatósága megállapította az 1929. évi zá
rószámadásokat és elhatározta, hogy a 
március 22-ik napjára egybehívandó ren
des évi közgyűlésnek részvényenként 
3.50 pengő osztalék kifizetését fogja in
dítványozni.

A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. köz
gyűlése elhatározta, hogy az 1929. évre 
szóló 33. sz. szelvényei március 10-től 
kezdve 3 pengővel váltassanak be. A 
részvények névértékét a tartalékból 20 
pengőről 30 pengőre emelik fel.
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Izgató történet
Mazuláék egy névtelen levélben két sze

mélyre szóló páholyjegyet kaptak, amely 
az Operába szólt. A levélben csupán ez 
volt:

„Egy ismeretlen jóakarójuktól. Talál
ják ki, hogy kitol?”

Mazuláék, miután meggyőződtek róla, 
bogy a jegyek érvényesek, elmentek az 
Operába. Mért ne, —  potyára élvezhetik 
a „Carmen” -t. Előadás alatt próbálták 
találgatni, ki küldhette a jegyeket, de 
nem bírtak rájönni.

Éjfélkor kerültek haza. Amint a vil
lanyt felgyújtották a szalonban, kétség- 
beesetten állapították meg, hogy lakásu
kat kirabolták. Amint jobban körülnéz
tek, az asztalon egy cédulát találtak és 
rajta ugyanazzal az írással, mint az első 
levél, ezt a pár szót:

>»Ugy-e. most már tudják, kitől!”

Egy kórházi jelentésből
„Az ápolónők ma délelőtt szabálysze

rűen megfürödtek.”
Látta: (Aláírás.) Az inspekciós fő

orvos.

Aranyköpések
Férfiakkal szemben az elintézetlen 

ügyeink becsületbe vágók, nőkkel szem
ben az elintézettek.

★

Okos ember elrabolja a nőt s nem ve
szi feleségül: a rablótt dolgot vissza
követelik.

★

Némely nő olyan, mint a kis gyermek: 
két nap egymásután nem tud jó lenni.

it
Sokszor csak azért mondunk magunk

ról rosszat, hogy másokról ne kelljen jót 
mondani.

Karádi Emil

Inkom patibilitás a szerelem ben

— Hallom, Mancika, hogy maga újab- * 
ban összeférhetetlen.

—  U gyan !... Ki mondta ezt magá
nak?

—  Hát amellett a kormánypárti kép
viselő mellett egy olyan részvénytársa
sági igazgatóval is barátkozik, aki füg
gő helyzetben van a kormánytól,

A Dob uccában
Két szatócs beszélget. Azt mondja az 

egyik:
— Akármilyen nagy antiszemitának is 

mondják azt a Méhely Lajost, meg va
gyok győződve róla, hogy sok zsidó van, 
akire ő se haragszik.

— Ne mondd! Még talán olyanok is 
vannak, akiket szeret! Nú és hol van
nak azok a zsidók?

—  Például Ászkarákoskeresztúron.

63. évfolyam,
Felelős szerkesztő és kiadó: 

MOLNÁR JENŐ dr. 

Művészeti főmunkatárs: 
GÁSPÁR AN TAL

. (3148.) 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:
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24. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 6. szám

Az

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

Nemzeti
Reklámáruház
KIRÁLY UCCA 94 
Közismert, megbízható és 
olcsó bevásárlási forrás

Elsőrendű áruk!
Úri-, női divat és rövidáruk, 
textiláruk, selymek, szövetek, 
bársonyok, vásznak, sifónokt stb

Fióküzlet :
Múzeum körút 11

P O M P Á S  i

l l l l l l l l l l l i i '
csillárokat

jutányosán vásárolhat

M E T E O R
Villamossági és 
Műszaki R.T.-nál

R Á  D I Ó VI Podmaniczky u. 27 
l l l l l l l l l lT e le fo n :  Aut. 158 01

l y p V C y  kap egy
I 11 U 1 L n  detektoros

R Á D IÓ T
haa B O R S S Z E M  JA N K Ú -ra

előfizet

8—10.(XX)-ik példány

M O L N Á R  J E N Ő
új humoros könyve:

ILYENEK VAG YUNK !
Á r a  2 p e n g ő

Rendelje meg levelezőlapon a Borsszem 
Jankó kiadóhivatalában, Mozsár ucca 9

Elektrom ágneses
gyógyintézet

M odem  fizikai gyógymódok, küünü  
gyôgyeredmênyek: ldeg-,rheumá9-, ütő
ér-, Ischlas- stb. bajoknál, vérszegény
ség, álmatlanság, stb. eseteinél.
Olcsó kúradijak. K é r je  a z  ú j p ro sp e k tu s t

Bpest VII,Vilma királynő út 11
Telefon: József 326— 24

KIRÁLY SZÍNHÁZ

Viktória
Földes Imre és Ábrahám Pál

szenzációs új operettje

L á b a s s J u c I ,  F e je s  T e r i , V a á lv  
I lo n a , K is s  F e re n c , K e rté sz  
D e z ső , S z ik la i  J ó z se f

Olvassa a

* ^ © ^ 2 D >

HIKAlPu
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját




