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MÁJUS ELSEJÉN...
Mikor az iskolába jártam,
Buzgón tanulva a latint 
S a széles szegedi határban 
Tavaszodott már odakint:
Oly izgatottan készülődtem 
Az első nagy kirándulásra . • • 
Hajnali négykor cihelődtem 
És készen álltam indulásra. 
Vajaskenyér, ízes pogácsa 
Meg édesanyám jó tanácsa 
Volt útravalóm és ügetve 
Mentem a Kállay-Iigetbe . . .
Velem öt-hat más kis legény.
S egész nap játszottunk, nevettünk, 
Krajcárért krumplicukrot vettünk 
Május elsején.

Mikor az egyetemre jártam,
Buzgón tanulva —  tüntetést 
S Budán meg Pesten a határban 
Tavasz érlelte a vetést:
Oly izgatottan készülődtem 
Az első drága randevúra . •.
Magam előtt egy fejjel nőttem 
És büszke voltam a fiúra.
Egy csomag „Kugler” -rel zsebemben 
És gyöngyvirággal a kezemben,
A nyakkendőm csokorra kötve . • •
És a Ligetben voltam ötre 
Az édes randevú helyén . . .
S egész nap sétáltunk, danoltunk, 
Nagyon buták s boldogok voltunk 
Május elsején.

Mikor redakcióba jártam,
Buzgón firkálva hajnalig 
S Budán meg Pesten a határban 
Zöldült a rét meg a csalit: 
Felnéztünk még egy „feketére”
A táncos, pezsgős „Casinó’ -ba, 
Aztán egy újabb feketére 
Elmentünk még egy mulatóba. 
Az asztaloknál dominóztak 
Vagy lórumoztak, kaszinóztak. 
Festett leányok, furcsa népség, 
Várták a hajnal ébredését.
S egy-két leány, egy-két legény 
Kurjongva bérkocsiba szálltunk 
S a Víztoronyig meg sem álltunk 
Május elsején.

Mikor aztán megházasodtam, 
Nyújtván egy szép lánynak kezet, 
Tavasz jöttére otthonomban 
Népvándorlás keletkezett.
„A  kalapostól jöttek, kérem . . . ”
Ez volt a kezdet és utána 
Minden kereskedelmi téren 
Találtatott nevemre számla.
Míg kint zefirek lengedeztek.
Bent a varrógép zúgni kezdett.
S míg kint a fű meg az adó nő, 
Szobámban fércei a szabónő,
Mialatt ágyban fekszem é n ...
És tízkor rám szól már az asszony, 
De én nyugodtan délig alszom 
Május elsején. MOLNÁR JENŐ



Egy történelmi dátum :

60 éve, hogy itj. Wekerle Sándor
Félbenmaradtak és elkallódtak a legnagyobb 
magyar finánc-zseni tervei —  A nagy építő és 
a Ids képrombolók  —  „Minden embertől lehet

tanulni v

(Egy parlamenti újságíró memoárjából)

H atvan esztendeje éppen, hogy Ker- 
k ápol y Károly pénzügyminiszter
sége idejében dr. Wekerle Sándort 

miniszteri fogalmazónak nevezte ki I. Fe
renc József király. A móri gazdatiszt 
zseniális fia akkor huszonkétéves jog
végzett ifjú volt. Harmincéves korában 
már az elnöki osztály vezetője volt, az 
egyetemen magántanárrá habilitálták és 
1884-ben miniszteri tanácsos lett. Har
minchatéves korában. Ami akkor ország
ra szóló csoda volt. Tisaa Kálmánnak 
1886-tól 1889-ig kellett viselni az ország 
dúlt pénzügyi viszonyaiért való felelős
séget, de a „generális” sohasem titkolta, 
hogy ő bizony nem szakember és a har
minchétéves Wekerlét vette maga mellé 
államtitkárnak, hogy az államadósságok 
konverziójáról, a regále megváltásáról, a 
dohányjövedékről, a cukor-, szesz- és fo
gyasztási adókról szóló korszakos tör
vényjavaslatokat előkészítse s a parla
mentben képviselje.

Az idei nyáron nyolcvankét esztendeje lesz, hogy Wekerle Sándor megszületett. 
Mikor hét év előtt a politikai börtönvértanuságban szerzett cukorbaj ledöntötte ezt a 
kolosszust, nem öltött parádés gyászt a szétszaggatott nemzet. Három, egymástól 
térben és tartalomban élesen elkülönült korszak szállt sírba Wekerlével: a múlt 
s*ázaóvégi gazdasági és kultúrális építésé, a századeleji nemzeti ellentállást 
követő, ellentmondásokkal telített koalíciós rendszeré és a világháború utolsó véres 
szakaszát szenvedő ország kisebbségi kormányáé.

Mekerle Sándor gazdacsaládból származott és magasba nyúló pályája vala
mennyi állomásán — akárcsak fia, a mostani pénzügyminiszter —  mindenekfelett 
gazda maradt. A termelési ágak különfélesége az ő szemében a természet által 
elrendelt csodás harmónia volt. Az érdekellentétek az ő fényes elméjének szűrőjén, 
mint eszményi érdekközösségek csapódtak le. Mindenben az összehangzást kereste 
es mint ahogy megtalálta isten alkotásaiban és az emberlélek művészetében, légió
ként a zenében, épúgy megtalálta a társadalomban is, amelynek tagozatait és réte- 
geit egy fogaskerekű vasút egymásba illeszkedő fogainak látta. Ehhez képest össze
foglaló, szerves programja volt, amelyet szakszerű szavak nélkül így lehet meg- 
natarozni: virágzó, megelégedett, gazdag Magyarország. Minden elgondolása, terve 
68 amelyet gazdasági, kulturális, közigazgatási, pénzügyi, szociális téren
produkált, ezt az egyetemes célt szolgálta.
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nagy alkotókat a történelem tanúsága szerint ritkán hagyják dolgozni a kor
társak. Emberi gyengeségek, a szemhatárt elzáró napi bonyodalmak, a köz
érdeknek nekifeszülő önzések és igen gyakran az egyes embert leteperő, 

rajta kívül eső viszonyok, a tömegekből kitörő fékezhetetlen erők, belső villongá
sok és külső féltékenységek gáncsolták el az alkotót. A történelem arra is megtanít, 
hogy a széles, átfogó államművészet kevés férfiban revelálódik. Kettős tragikum, 
hogy ép ezeknek a keveseknek kell megküzdeniük a legtornyosabb nehézségekkel.

Wekerle volt az első miniszter, aki bepillantott a nagyvárosi gyáripari munkás
ság életviszonyaiba. Nem hunyta be a szemét, mikor a dohos kültelki lakások riasztó 
képe tárult elé. És nyomban kész volt a baj orvosszerével: levegős kislakásokat kell 
építeni a szükségodukban összezsúfolt munkásoknak! Maga ment telkeket keresni. 
Bejárta Kispestet, Óbudát, Kőbányát. Az volt a gondolata, hogy az Óbuda— újpesti 
híd megépítésével az újpesti munkások ezreinek lehetővé teszi, hogy a jólevegőjü 
Óbudán legyen az otthonuk. A három közül csak egy kislakástelep épült fel, a kis
pesti, amelyet létrehozója után Wekerle-telepnek hívnak.

— Pénzügyminiszter utódaimnak — mondotta Wekerle — mindig a szívére 
kötöttem, hogy gondozzák, szeressék és építsék tovább a munkáslakásokat. A szo
ciális gondoskodásnak ez legyen az alapköve.

A politika elgáncsolta Wekerlét. Törvényjavaslatot készített az Óbuda— újpesti 
hídról, a Boráros tért a Lágymányossal összekötő hídról: nem valósíthatta meg. 
Pedig hányszor mondotta:

—  Addig nem nagyváros Budapest, amíg Buda és Pest között csak óriási kerü
lőkkel lehet közlekedni. A pesti embernek, ha Budára megy és viceverza, úgy kel
lene magát éreznie, mintha az egyik uccából a másikba menne.

Wekerle sokoldalúsága bámulatot keltett azok szemében, akik nem tudnak föl
érni egy nemzetmentő és nemzetfentartó koncepcióig. Ezeknek csak „zsonglőr” volt, 
tünemény, akit az államélet bármely területéről feldobott téma sem tudott zavarba 
hozni. Wekerle kitűnő szakember volt, aki a praktikumok mellett a nagy nemzeti 
szempontokat is belevitte az adminisztráció rideg formaságaiba. A nemzetiségi viszo- 
n>ok, a mindig lesbenálló szeparatisztikus törekvések kirobbanásai gondolkodóba 
ejtették és mikor a megoldás útjait kereste, a vármegyei beosztás egyenetlenségei 
szökkentek a szemébe.

— A csaknem száz százalékig magyar lakosságú vármegyék — mondotta nem 
egyszer — nem tesznek jó szolgálatot a nemzeti ügynek, míg a szomszédságuk
ban olyan vármegyék vannak, amelyekben a törvényhatósági tagok idegennyelvü 
húsz százaléka a maga nyelvén való jegyzőkönyvvezetést, ötven százaléka pedig a 
maga nyelvének mint tárgyalási nyelvnek kimondását kérheti. Ki kell tolni a szín
magyar vármegyék határait és így paralizálni a húsz- és ötvenpercentes nemzeti
ségeket. A nagy magyar vármegyék bizonyára magyarosító hatással is lesznek.

Magyarország közigazgatási térképét Wekerle miniszterelnök utasításai szerint 
a múlt század végén át is dolgozták. Törvény sohasem lett belőle. Elgáncsolta a 
„nagypolitika” — a nagy politikát.

P anaszokból megélni nem lehet. — Ez a mondás Wekerlétől származik. Abban 
az időben mondta ezt a termelőknek, amikor a búza áráról panaszkodtak.

— Cukorrépát kell termelni, dohányt és zöldséget kell termelni! —
felelte.

Ö maga többször fölkereste a Budapest környékén élő bolgár kertészeket, a 
nagykőrösi uborkatermelőket, a kecskeméti gyümölcsösöket.

Kereskedelmi téren époly tisztán látott, mint a termelés birodalmában. Több 
kereskedő nem boldogulhat, mint amennyit a fogyasztás elbír. Annál fontosabbnak 
ítélte a tranzitókereskedelmet, amely lassankint ideszoktatja a szomszédállamok, 
főleg a balkániak fogyasztóit.

Rendíthetetlen híve volt az aranyvalutának. Szerinte a bimetallizmus, a két
féle valuta nem adja meg a gazdasági rend szükséges állandóságát. Ausztria 
vezető fináncemberei bimetallisták voltak. Wekerle meggyőzte a királyt és 
maga mellé állította Plehnert, a közös számszék elnökét. Steinbach osztrák pénz
ügyminiszter ellentállt. Az uralkodónak kellett közbevetnie magát. Hosszas kapa- 
citáció után sikerült megnyerni a bimetallistákat az aranyvaluta számára. Mikor 
aztán a pénzügyi stabilitás áldásait Ausztria is érezni kezdte, hálás volt a magyar 
reformernek.

Gróf Badenival, aki galiciai helytartóból lett Ausztria miniszterelnöke, igen jó 
viszonyban volt Wekerle. Mikor a lembergi nagy kállítás megnyílt, Badeni meg



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

hívta a magyar kollégát. Külsőre is nagyon hasonlítottak egymáshoz. Badeni hatal
mas termetű ember volt. A  kiállításon volt egy mérleg és a két miniszterelnök le
mérette magát. Mind a ketten egyformán száztizenhét kilót nyomtak.

—  Végre! —  kiáltott fel Wekerle. — Megvan az egyensúly Ausztria és Magyar- 
ország között.

W ekerle egyik nagynénje Velencében lakott és minden nyáron szívesen látta 
vendégül az unokaöccsét. Itt ismerkedett meg az olasz reneszánsz mű
remekeivel. Harmonikus lelke gyönyörrel szívta magát tele a művészet 

szépségeivel. A márványcsipkés paloták, szobrok és festmények pár hétre elhódí-

A bűvész
( A Borsszem Jankó 1893 április 30-iki számában abból 

az alkalomból jelent meg ez a kép Wekerle Sándor miniszter
elnökről, hogy a parlament elé terjesztette az egyházpolitikai 
javaslatokat.)
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tották a fiatal Wekerle érdeklődését a nemzetgazdaság- és pénzügytantól. Ezt a 
benyomást a férfikor munkás, küzdelmes évei sem tudták eltörülni. Sőt: Wekerle 
felismerte a szépművészetek pártolásában rejlő nagy gazdasági erőtényezőt is. 
Tudta, hogy Olaszország finánciáit a művészeteket hirdető városok idegenforgalma 
tartja egyensúlyban. Mikor aztán Fulszky Károly, ez a halálba üldözött nagy mű- 
torténetíró, elébe tárta a magyar képzőművészet fejlesztésének programját, Wekerle 
készséggel teremtette elő az eszközöket a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum 
fölépítésére, nagyértékű műkincsek vásárlására.

—  Pulszky Károlyt a jövő fogja igazolni — hangoztatta Wekerle, mikor hajsza 
indult a Szépművészeti Múzeum igazgatója ellen bizonyos képvásárlások miatt.

Arra a kérdésre, szerette-e Wekerle az irodalmat, olvasott-e költőket, a klasz- 
szikusokat forgatja-e szívesebben vagy a moderneket, így válaszoltak ismerősei:

—  Wekerle is úgy volt, mint minden ember, aki sokat és sokfélét dolgozik: 
nem jutott hozzá, hogy több időt szenteljen az irodalomnak. Könyvtárában nem 
egy olyan magyar költő müve van, amelyet sokat forgatott. Regényeket nem olva
sott, Jókait diákkorában abbahagyta. Mikszáthot is inkább csak azért olvasgatta, 
mert személyekkel és helyzetekkel kapcsolatos politikai vonatkozásokat talált benne. 
Igen erős érzéke volt a humor és a szatíra iránt. Szerette az elmés tréfákat és soha
sem haragudott, ha ő maga került azok célpontjába. Legkedvesebb lapja a Bors
szem Jankó volt. Színházba alig járt. Leginkább még az Opera előadásait hallgatta 
meg. Azért nem volt színházlátogató, mert nem futotta az idejéből.

M ikor egy barátja, akit miniszterelnök korában meghívott Dánosra, rajongásig 
szeretett birtokára, azt látta, hogy Wekerle egy béressel szóbaáll és aztán 
fel-alá járkál vele, azt kérdezte tőle:

—  No hallod, kegyelmes u ram !... Mit tudsz te beszélni egy béressel?
—  Én minden emberrel szeretek beszélni, mert minden embertől lehet tanulni 

valamit. A bérestől természetesen nem várok magasröptű szociálpolitikát, de biz
tosíthatlak, hogy a maga dolgát jobban érti, mint én az övét. Meg aztán: lélektani 
szempontból is érdekes stúdium az ilyesmi. Tanulmányozni lehet azt a kérdést: 
miben különbözik az egyszerű, tanulatlan emberek természete, jelleme a műveltek
től? Mondhatom neked: semmiben. Ép annyiféle természet és jellem van ezek közt 
odalent, mint mi közöttünk.

íme, a derűs lélek, aki harmadfélezer esztendőt elkésve nem Hellász, hanem a 
magyar föld ege alatt élt. Aki nem vesztette el jókedvét még akkor sem, mikor a 
kommün egyik pribékje fogcsikorgatva mondta neki a túszok börtönében:

— Na, hogy vagyunk, elvtárs?
Wekerle így felelt:
— örülök, hogy elvtársnak tart. Ez annyit jelent, hogy magáévá tette az 

elveimet.
MOLNÁR JENŐ

Május a Ligetben Valami a telefonról
— Tulajdonképpen csak az automata- 

telefonokat kellene meghagyni a keres
kedelmi miniszter hatáskörében.

—  Na és a régiekkel mi lenne akkor?
— Azokat egy tárcsanélküli miniszter

re kéne bírni.

Cigarettázás közben
— Mi a különbség Mussolini és a ma

gyar egyiptomi cigaretta közt?
—  Az, hogy Mussolini keveset füs

tölög . . .
—  Hagyd abba, kérlek. Mussolininek 

—  Hallja-e, fiatalember!. . .  Nem itt megvan a Rómája, a magyar egyiptomi
rendelte el a kormány a közmunkát. cigarettának pedig megvan az aromája.
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Három érdekes fej
ebben  a nagy fe jetlenségben

Bethlen István: A hús- Meskó Zoltán: Kisgazda Bnd János: Még csak 
véti ünnepek után édes a szeme hizlalja a képvi- külügy- és kultuszminisz- 
pihenés. selőt. ter szeretnék lenni.

Amin most Pest nevet
Weiszné együtt utazott egy fiatal

emberrel Miskolcról Budapestig. Hat
van előtt az utitárs lefüggönyözte az 
ablakot és az ajtót s hevesen ostro
molni kezdte a csinos asszonyt. Mikor 
Budapestre értek, Weiszné bűnbánó 
lélekkel sietett egy csodarabbihoz. Mi
után mindent őszintén bevallott, a 
rabbi ezt a tanácsot adta:

— Itt van egy persely, lányom. 
Dobj bele ötven pengőt és én majd 
imádkozni fogok a te bűnös lelkedért. 
Az űristen biztosan meg fog bocsá
tani neked.

Az asszony elővette a pénzét és 
amint a perselybe tette, hangosan 
számlálta:

— Tíz, húsz, harminc, negyven, öt
ven, hatvan, hetven . . .

A rabbi megfogta a kezét:
—  E lé g i...  Én csak öt vénét mond

tam.
— Igen, —  felelte lesütött szem

mel Weiszné — de visszafelé is 
együtt utazom azzal a fiatalemberrel.

El Pöstyénbe!
Hallottad? Wolff Károly legközelebb 

Pöstyénbe megy.
—  Ugyam! És miért?
—  Kúrázni. Újabban nem tudja moz

gatni a (párt) tagjait.

Mayer János dala
Borház, hejf ha leszakad,
Egy helyébe százezer 
(Próza: protekciós alak) 

is akad

Á ru fo rga lm i je len tés
A  budapesti piacon a múlt hét óta is

mét cotyrozzák a legfinomabb és legked
veltebb francia illatszert. Azok a hölgyek, 
akiknek eddig azt húzták a fülébe: 
„Kati, gyere ki” , most így felelnek a 
széptevő férfiaknak: „Coty, gyere be!”

A rettegett kisgazda —

megint felköti a —  kardját
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Kedves Windischgraetz herceg !
Emlékszik, hercegem? . . .  Még egészen fiatalember volt ön és mint a háborús 

Wekerle-kormány új közélelmezési minisztere, értekezletre hívta össze a szerkesz
tőket a régi piarista gimnázium épületébe. Tizenhárom éve ennek. Nagyon izgatott 
volt a hangulat akkoriban Németország és Ausztria ellen, mert rengeteg búzát, 
rozsot, hüvelyes veteményt követeltek tőlünk, pedig már magunk is a végére jár
tunk hazai készleteinknek. Ön volt, herceg úr, az első miniszter, aki nemcsak akkor 
kereste a sajtóval a közvetlen kapcsolatot, mikor személyi érdeke kívánta, hanem 
amikor a közérdek forgott kockán. Mi akkor nagyon megszerettük önt és bár ma
gunk közt csöndben megállapítottuk, hogy vezető pozícióra nem látszik alkalmas
nak, készséggel álltunk rendelkezésére Főméltóságodnak. (Úgy tudom, ez a cím jár 
önnek. De ha ennél is több jár, bocsásson meg egy tudatlan magyar demokratának.) 
Olyan becsületes beamter-típust mutatott hercegem, fürge szemeit kérdően jár- 
tatta körül a miniszteri szobájába gyűjtött szerkesztőkön, akik közül a gazdasági 
kérdésekben jártasak gyakran szolgáltak önnek okos tanácsokkal. És ön készséggel 
meghallgatta, udvariasan megköszönte és valószínűleg fel is használta őket. Nagyon 
tanulékony, becsvágyó, szorgalmas főtisztviselő volt, hercegem s ami különösen jól
esett nekünk, „deklasszifikált” újságíróknak: tapintatos és szerencsés módon sike
rült magát —  hogy is mondjam csak — hercegteleníteni, sőt osztráktalanítani. Pol
gárembernek és magyarnak éreztük.

Később furcsa, olykor kalandosan érthetetlen dolgok történtek önnel és ön 
körül, hercegem. Az első esetnél (vagy balesetnél, most már nem tudom) a magyar 
közélet egyik exponált férfia, a legjobb emberismerők egyike azt mondta nekem, 
hogy olyan ember ön, akinek „nem szabad kést adni a kezébe’'. De hozzátette: nagy 
kár érte, mert értelmes, tehetséges, munkabíró, szolgálatkész és jóindulatú, amit a 
magas arisztokrácia szereplőiről csak ritkán lehet így halmozva elmondani. A má
sodik accidentnál már összeráncolta a szemöldökét ez az illusztris államférfiú. 
„Hm, —  mondta —  a herceg kezd önveszélyes lenni.” Túlzásnak vettem és ellen
vetéseim közé néhány dicsérő jelzőt csúsztattam az ön személyével kapcsolatban. 
Aztán jött a meggondolatlanság, a kontár politizálás, a talmi irredentizmus koro
nája: a szörnyű frankaffér. Ez a suta és sületlen kaland hosszú időre betemette 
önt és gyermekes társait. Felnőtteknek ilyen veszedelmes játéka soha rosszabbkor 
nem sújtott nemzetet.

Most visszanyerte a szabadságát és a katonatiszti becsületét. Gratulálok, her
cegem. Mint ember, ön végig szimpatikus maradt minden hibái és félszeg tempói 
ellenére. Mint politikus? . . .  Egy-két lapban nyilatkozatot olvastam öntől. A bürok
ráciáról és a közgazdasági élet bajairól. Mint ellenzéki ember, szószerint aláírom. 
A pénzügyekről is beszélt, arról, hogy nem szabad annyi kölcsönt fölvennünk, aztán 
a kivitelről és behozatalról mondta el a véleményét. Hogy csak azért szabad köl
csönbe vett pénzt adnunk, amit kívülről hozunk be. Lehet, hogy így van. Ehhez én 
nem értek. De hogy hercegséged sem ért hozzá, arra a fejemet teszem. Lássa, 
drága hercegem, ez az ön nagy hibája. Folyton olyan dolgokkal babrál, amikhez 
nincs pozitív hozzáértése. Még mindig nem okult a saját kárán? Az irredentizmus
hoz nem értett, — jó. A pénzhamisításhoz nem értett, —  ez csak természetes egy 
jónevelésű hercegnél. Azt hiszi, hogy ami egy Popovics Sándor, egy Teleszky János, 
egy Lukács László értelmét is túlhaladni látszik, azt ön egy könnyed gesztussal, egy 
bohémhez illő felületes megállapítással elintézheti? Nem, kedves hercegem, a ma
gyar pénzügyi politika, az nem olyan egyszerű, mint a frankhamisítás.

Fogadjon nekünk szót, herceg. Ne politizáljon soha többé és főleg ne szóljon 
hozzá az állam pénzügyeihez. Nem azért, mintha bajt csinálna vele. Ön többé nem 
kerülhet abba a helyzetbe, hogy nyilvánosan kárt csinálhasson az országnak. Hanem 
a saját érdekében . . .  Higyje el, a tiszta jóindulat beszél belőlünk. Mi emlékszünk 
önre, herceg, amikor kezdő politikus és miniszter volt. S mert akkor olyan szépen 
levizsgázott egy herceg demokrata gondolkodásából és polgári munkaszeretetéből, 
most hálásak akarunk lenni önnek és nem bántjuk többé. Ne szolgáltasson hát ne
künk anyagot közéleti szereplésével, hercegem. Mert akkor hiába fogadkozunk.. » 
egyszer mégis csak megvadít bennünket. •.

m. j.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
-  — —  -------------- *

Lázár Gida, a kis csodaszínész
Láttam egész sereg darabban, ahova okkal vagy ok nélkül — inkább csak azért, 

hogy vajszívű hölgyek a földszint hátsó soraiban önfeledten „jaj de édes!ly-t kiáltsa
nak —  g y érmék figurát állít be a szerző vagy a raff inált rendező. Sokáig olybá vettem 
(és nem kérek bocsánatot a hasonlatért), mint azokat a selymes ölebeket, akik 
rendszerint a primadonna karján jelennek meg s ezek aztán már minden ok nélkül, 
kizárólag azért, hog-y még azok a nézötéH hölgyek is, akik nem rajonganak a gyer
mekekért, „jaj, de cuki!yy-t kiáltsanak az elragadtatás titokzatos fanatizmusában. 
A „különös közjáték” előadása után már megnéztem a színlapot: vájjon ki az az 
acélos nézésű, lányosán bájos, ritka, értelmes beszédű fiúcska, aki körül a dráma 
zajlik. És akkor megjegyeztem magamnak: Lázár Gida. Vagy tízévesnek látszott 
és inkább lánynak, akit fiúruhába öltöztettek, mint fiúnak. Gyermekszínész, —  így 
volt elkönyvelve a színigazgatói irodák nyilvántartásában. Mindössze annyit tudtam 
róla, hogy Lázár István nyugalmazott rendőrtanácsos és Batizfalvy Elza színésznő 
házasságának drága gyümölcse ez a gyönyörű, szép, okos kis úrfi.

Harsányi Rezső Lázár Gida Bazsay Lajos
(Micawber) (Copperfield) (Dick úrj

Elmúlt vagy másfél esztendő és Lázár Gida eltűnt a szemeim elöl. Mígnem most 
újra láttam az Új Színház nagyon sikerült újdonságában, a dramatizált „Copperfield 
Dávidyy-ban. Hadd szorítom meg Lestyán Sándor kollégám kezét, amiért olyan sze
rencsésen nyúlt a világirodalom dickensi remekéhez és külön azért, hogy alkalmat 
nyújtott Lázár Gidának egy olyan színészi alakításra, aminek, ha történetesen 
London vagy Párizs a színhelye, népvándorlás indul meg abba a színházba,, ahol az 
angol vagy francia Lázár Gida fellép. Ha ugyan van nekik ebből a ritka fajtából, 
fagyon, nagyon nem szeretném, ha ezt az írásomat a kedves kis Gida elolvasná. 
Irtózom az elkapatott gyerekektől, lúdbörzik a hátam, ha éjjel tizenegykor nyolc
tízéves kislányokat látok kínlódni a színpadon szirupos j>öntyögő-szerepekben és 
legszívesebben büntetőexpedíciót vezetnék azok ellen a színpadi gicsörök ellen, akik 
ffyermekalakot erőltetnek bele a darabjaikba* De valamit hallottam, ami leoldja a 
toll bilincseit és felszabadítja bennem a kiskorúakkal szemben kötelező óvatosságot: 
a kis Lázár Gida nem akar színész lenni, nem ezt a pályát tekinti hivatásának. 
A kis Lázár Gida katonatiszt akar lenni. Minden érdeklődése a sport, a test kultusza,
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a régi értelemben vett férfierények felé vonzzák. Géppuska, ágyú, repülőgép izgatja* 
a fantáziáját és nem az irodalom, a művészet, meg a humanista tudomány. Akkor 
hát nyíltan beszélhetünk.

Ez a kisfiú —  állítólag túl a tizennegyedik életévén —  az ösztönös, nagy komé
diások fajtájából való. Egyenesen megdöbbentő, hogyan játszik az érzelmek és han
gulatok széles klaviatúráján, hogyan transzponálja magát, testét-lelkét, minden 
érzékszervét abba az idegen figurába, akinek Copperfield Dávid a neve, hogy hasonul 
át dickensi regényhőssé, milyen őszinte a kisfiús komoly kodásâ  magát férfiasnak 
megjátszó hiúsága, a felnőtteket is próbára tevő veszedelmek kacér kihívása és hogy 
tud ujjongani és sírni, milyen grandseigneuri mozdulattal tud jót tenni és milyen 
önérzetes lenni koldusrongyaiban is. Páratlan élmény, megvesztegető produkció* 
Egy-egy hangsúlya extázisba ejti a hallgatóságot. A kibuggyanó könnyek zsebkendők 
százait csalogatják elő női retikülökből és férfizsebekből. A főpróba közönsége lenyű
gözve, sokszor visszafojtott lélegzettel figyelte ennek a kis ösztönembemek járását
kelését, megállását, szembefordulását, az arcjáték, a hanghordozás és a taglejtés 
be nem tanulható csodáit, amelyekből harmonikus bájjal, költői szépséggel rakódott 
össze Copperfield Dávidnak az a regényes fiziognómiája, amely egymást követő 
nemzedékek tudatában él. A kis Lázár Gida külön csodatétele az, hogy egy irodalom-  
történetileg és az élő köztudat által kettősen elkönyvelt alakot a hitelesség bélyegével 
szólaltatott és testesített meg, anélkül, hogy akár az irodalomtörténet, akáir a köz
tudat törést szenvedett volna. Tudhat erről ez a kis legény? Ki van zárva. S éppen 
ezért művész. A pacsirta dalol, a galamb turbékol, a kakas kukorékol. Lázár Gida 
színházat játszik.

Csakugyan ott hagyja, ott tudja majd hagyni a színpadot? A tapsot, az örömtől 
ragyogó arcokat, a nyilvánosságot, a hírességet és mindazt, ami ezzel jár? Elszorul 
a szivem, ha rágondolok. Lázár Gidát meg kell tartani a magyar színjátszásnak. 
Igaz, van egy nyelvhibája: raecsoL Úgy harapja az r betűt, mint Hevesi Sándor. 
Talán az a bizonyos demosthenesi kavics még segíthet ezen a szépséghibán. Biztos 
vagyok benne, hogy ez az egyetlen kavics, amely Lázár Gida útjában áll. Föl kell 
emelnie és a nyelve alá tennie. Azután végig sima és hódító lesz az útja. M— r

Galli-Curci és Radó Sándor

Radó Sándor néhány hét óta nöiruhá- 
ban GcUli-Curcit utánozza az Andrássy- 
úti színházban. A hasonlat frappáns. Ép 
úgy énekel, mint Galli-Curci Pesten és ép 
olyan szép, mint Galli-Curci — mindenütt.

Publicum anno 1930
Kedves Borsszem Jankó!
A Magyar Színház „Romeo és Julia 

előadását Kárpát hi Aurélnak, a kitűnő 
műkritikusnak, rövid előadása vezette be. 
Mikor az író a függöny elé lépett, —  
egyszerű uccai ruha volt rajta —  az 
előttem ülő hölgy a szomszédnőjéhez for
dult és megkérdezte :

—  Ki ez?
A 8Zomszédnö természetes hangon 

felelte :
— A szerző.

Kedves Borsszem Jankó!
Sebestyén Gézához beállított a héten 

egy nem sok sikert látott operettszerzö 
és benyújtott darabjai iránt érdeklődött.

—  Elolvastam őket, —  mondta Sebes
tyén igazgató.

—  Na és mi a véleménye róluk?
— Egyrészt még kevés tűz van az 

operettjeiben . . .
—  És másrészt?
—  Másrészt még kevés operettje van 

a tűzben.
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Nyílt levél Beregi Oszkárhoz
1930 április 23

KEDVES BEREGI OSZKÁR, en
gedje meg, hogy megköszönjem Önnek 
ezt a vigasztalóan szép estét, amellyel ma 
megajándékozott. Kint az Izabella téren 
vadul verte a fákat az áprilisi zivatar 
és én bent a Magyar Színház nézőterén 
az Ön ragyogó és örökifjú Rómeójának 
pompázó napsütésében elfelejtettem az 
esőt, elfelejtettem a zivatart és elfelej
tettem annak a tizenkét évnek sok-sok 
zivatarát, ami eközt a Romeo és aközt a 
Romeo közt vihar zott el, amit mint kis
diák lelkesedtem végig a Nemzeti Színház 
karzatán.

Főpróbáktól és premierektől edzett 
szívemben muzsikáltak ugyan némi kis 
reminiszcenciák, mikor a gongütés nyo
mán szétfutott a függöny és feltűnt a 
színpadon Verona uccájának ismert 
shakespeare-i díszlete, de abban a perc
ben megszűnt minden, mikor megjelent 
a színen aranykardjávalr lilabársony lo
vagi köntösében az Ön Rómeója.

És mikor fölzengett Romeo orgonázó 
hangja, elfakult bennem minden remi
niszcencia, visszaszaladt a jelenbe az el
futott tizenkét év, a Magyar Színház kis 
színpada nagy Nemzeti Színházi Shakes- 
peare-színjxiddá tágult és én három 
órán át újra az a lelkes, rajongó kisdiák 
lettem, aki voltam valaha a Nemzeti 
karzatán.

Néha-néha iné g fölr érnie tt ugyan ben
nem, hogy mikor legutóbb beszélgettem 
Önnel, láttam, hogy hófehér a haja, annakidején pedig mikor előadás végén vártuk 
a diákpajtásokkal, kislányokkal és a nagyérdemű karzat és II. emeleti állóhely- 
közönség egyéb lelkes tagjaival, még hollószínben ragyogtak dús fürtjei, de a követ
kező pillanatban megint benyargalt a színre szeles, fiatal Rómeója és megint úgy 
éreztem, hogy csak álom az egész és újra ott ülök a Nemzeti karzatán tizenhatévesen 
és nem törődve a másnajn szekundával, amit amiatt kapok, hogy az algebrafeladat 
elkészítése helyett megint a Nemzetiben töltöttem az estémet.

És mialatt az Ön Rómeója zengőn tirádázott Julia erkélye alatt, akárcsak régen, 
mikor még Paulay Erzsi volt Júlia, lelkesen gondoltam arra, hogy holnap megnézem 
a IV. Henrikben, jövő héten 'meg az Árva László királyban, esetleg a Faustban, 
Don Carlosban, vagy a Bizáncban. Sajnos, ezután nyiltszíni változás következett és 
a szomszédom odaszólt hölgy partneréhez :

— Holnap megnézzük a „Tizenötezer pengő jutalmat” is, azt mondják, az is 
nagyon jó.

És én megint ráeszméltem, hogy 1930-at írunk és nekem holnap, fájdalom, 
nem kell tartanom attól, hogy szekundát kapok algebrából. De a színpadon újra 
megkezdődött a játék és utána megint lelkes taps köszöntötte Önt, akárcsak azelőtt, 
amikor áttapsoltuk a felvonásokat a Nemzetiben és kipirult arccal kiáltoztuk: 
Beregi! Beregi!

Így múlt el az este, amit nem tudok elég hálásan köszönni Magának. Nem azt 
köszönöm Önnek, hogy újra tizennyolcéves volt ezen az estén a színpadon, hanem 
azt, hogy én újra tizenhatéves lehettem ezen az estén a nézőtéren. Köszönöm hála
telt szívvel és egy szép este minden melegségével. HESZ FERENC
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Szegény vendég gazdag háznál
(Bethlen István állandóan arra invitálja RassaA/ Károlyt, hogy 

ha jobb programot tud, mint amilyen az övér mondja el neki. Hogy 
aztán a valóságban hogy fest az ilyen barátságos invitáció, ezt az 
alábbi régi adoma világítja meg:)

Rassay Károly: De hiszen azt mondtad, hogy jöjjek el, ha tudok!... 
Bethlen István: Nahát tudsz?

Az Akadémián
Két száraz öreg tudós beszélget:
—  Hallottad? Az a fiatal X., akit nem

rég neveztek ki egyetemi tanárnak, a 
jövő héten Észtországba utazik.

—  Hja, akinek az Isten hivatalt ád, 
annak észt is ad hozzá.

Gaál Franci kitért
Mint megbízható forrásból közlik ve

lünk, Gaál Franciska kitért —  minden 
felvilágosítás elöl egyik legutóbb kelt el
határozásával kapcsolatban.

Friedrich István azt üzente. . .
Friedrich István közüzente:
Nem kell Pest sok közüzemje.
Ha még egyszer azt üzeni,
Még több lesz a közüzemi.
Éljen a magas hatóság,
Nőj jön a hasa!

Éljen a magyar ipar!
Bethlen István gróf új automobilt vá

sárolt Itáliában. O loseiate ogni speran- 
za, akik itt magyar iparpártolásról be
széltek !
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Mit akarok a színpadon ?
Mért játszók a darabjaimat 
összeomlott színházakban ?

Mit várok a polgártól, 
akiről két színdarabot irtam  ?

Elmondja :

Zsolt Béla
E lső darabommal, az „Erzsébetváros” -sal, a múlt 

év őszén új rezsim kezdődött a Fővárosi 
Művész-Színházban, második darabommal, a 

„15.000 pengő jutalom” -mal egy régi rezsim végző
dött a Magyar Színházban. Hogy miért kerülök színre immár másodszor úgyneve
zett összeomlott színházban, ennek egyszerűen az az oka, hogy én — mondanivalóim
nál fogva —  nem gondolhatok arra, hogy konszolidált színházban adjanak, olyan 
színházban, amely mögött akár az állam támogatása, akár a nagytőke sznobizmusa 
áll. Az úgynevezett pesti dramaturgiát abszolút elhanyagoltam, de vállalom a shawi 
dramaturgiát, amely szerint a színpad Tart pour Tart üres valami és csak akkor 
menjen színpadra az író, ha olyan közölnivalója van, amelynek a színpad a legalkal
masabb kifejezőeszköze. Szuggesztiv formában akartam közölni valamit —  ezért 
írtam színdarabot.

Először egy sötét tónusú drámafélét írtam a kispolgárról, másodszor egy bur- 
leszket ugyancsak a kispolgárról. Az első darabommal nagy premiersikerem volt: 
Ötvennégyszer tapsoltak ki és a harmadik előadáson aztán —  ötvennégyen voltak 
összesen a nézőtéren. Az volt a kifogás az „Erzsébetváros” ellen, hogy túlságosan 
komoly és komor, hogy irodalmi és hogy az emberek a bajukat felejteni mennek a 
színházba, nem pedig ott is azokat látni, hogy mulatni, nevetni akarnak. Egy bank
direktor, aki végignézte a drámát, kisírt szemmel ezt mondta előadás után Békeffi 
Lászlónak:

7— Nem láttam még ilyen megható, szép darabot, de nem ajánlom senkinek, 
kiszén itt a színpadról prezentálják az embernek a kifizetetlen számláit.

Mikor aztán ugyanez a színház egy kitűnő bohózatot mutatott be, ugyanez a 
bankdirektor ezt mondta Békeffi Lászlónak előadás után:

—  Hogy lehet ilyen marhaságot előadni? —  és közben zsebkendővel törölgette 
a szemeit, amelyek még most is könnyeztek a kacagástól.

Ezek után elhatároztam, hogy én is kacagtató darabot írok. Röhögtetni akarok. 
 ̂°lt egy hosszabb novellám, amely a Magyar Hírlapban jelent meg. Ezt beosztot

tam hét képre, megmutattam Yaszary Jánosnak, a kitűnő színpadi rendezőnek és 
kabaréírónak, aki színpadi vázlatot csinált belőle. A szcenárium alapján megírtam 
a darabot. Mikor kész volt, összeültünk és együtt dolgoztunk rajta. Mindenáron azt 
kívántam, hogy Yaszary János neve mint társszerzőé szerepeljen a színlapon, de ő 
azzal ütötte el ezt a követelésemet, hogy nem több az Ő munkája annál, amit min- 
den színháznál végez a rendező. Pillanatig sem akartam kirekeszteni és részesedik 
a darab jövedelmében. Yisszatérve a „15.000 pengő jutalom” műfajára, ki kell jelen
tenem, hogy én nem ismerem el a műfajok hierarchiáját, mert például Falstaff, 
?kit a „Windsori víg nők” -ben a tóba hajítanak, van olyan irodalmilag remek, 
'kaz és emberi figura, mint Shakespeare akármelyik drámai hőse. De nemcsak 
azért írtam meg a burleszket, hogy nevettessek, hanem hogy amit az „obscure” -rel 
nem tudtam eljuttatni a közönséghez, azt a „claire” -rel juttassam el hozzá. Ugyan- 
azt a válságát mutattam be a polgári életnek, mint első darabomban, csakhogy itt



14. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 9. szám

a napos oldalát, amott az árnyékos oldalát mutattam, de a kép sem az egyik, sem 
a másik me gvi Iá jutásban nem vigasztaló. Nem a polgári rend csődjét akarom doku
mentálni, hanem azt, hogy az eszményeknek és az intézményeknek vissza kell adni 
eredeti rendeltetésüket és a szólamokból valóságra kell őket váltani — a hitvesi 
hűségtől a pénz és az állami szervek jelentőségéig.

Nemcsak nálunk van baj a polgári társadalom körül, hanem egész Európában. 
Egyik darabomat sem tartom polgárellenesnek. A polgárért írtam őket, hogy meg
bolygassam a polgárság hitét abban a hamis biztonságérzetben, amellyel saját 
pusztulását nézi. Nem szabad, hogy a polgár legyen az, akin minden alulról vagy 
felülről jövő nagy és szép áramlat elsekélyesedik. Ha arra gondolok, mi lett a művé
szetből, a szerelemből, a színházból vagy az építészetből a polgári rend felszaba
dulása óta és ezzel szemben arra gondolok, hogy mi lesz a szocializmusból, ha a 
polgár elkezd szociálisan érezni, akkor félteni kell a művészetet a ronda iparművé
szeitől, az olajnyomatoktól, a rossz színháztól, a megrontott szerelemtől, ami ma 
a polgárságnak kell. A polgárt arra akarom figyelmeztetni, hogy teremtse meg a 
maga életformáit, művészetét és irodalmát azon a színvonalon, amelyre társadalmi 
helyzete kötelezi. Különben ne várja, hogy alulról respektálják és felülről meg
becsüljék.

CSAK FINOMAN !
FELBUJTÓ SZÍNHÁZI KOMMÜNIKÉK

A  napilapokban a héten a következő 
hirdetés jelent meg:

Adja be a gyerekeket a szomszédba
és sürgősen nézze meg ma este a

HUSZÁRFOGÁS
tökéletes operettelőadását a Fővárosi 

Művész Színházban

Szószerint így.
Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha 

a többi színház is követi a példát és a 
jövőben ilyen hirdetések jelennek majd 
meg a lapokban:

VÁLJON EL A FELESÉGÉTŐL,
mert egy öregedő feleségnél 
sokkal

TÖBBET ÉR EGY
jegy a 

F R U S K A
című kitűnő vígjátékhoz

AKASSZA FEL MAGÁT,

ha nem bírja az életet, de mi
előtt ezt megteszi, itt a jó al
kalom, hogy megtudja, milyen 

A Z  Ú T  V É G E
Váltson tehát jegyet ehhez a 
remek darabhoz

ADJA BE A KULCSOT

a szomszédba és nézze meg még ma 
este az

ALVINCZI HUSZÁROK

nagyszerű előadását a Király Szín
házban

CSALJA MEG AZ URÁT,
ha nem akarja Önt elvinni a 

G R A N D H O T E L
című kitűnő vígjátékhoz

ADJON BE LÉGYPAPÍRT A FÉR
JÉNEK,

ha nem akar jegyet hozni a 
L É G Y  J ó  M I N D H A L Á L I G

egyik előadására

IRTSA KI A CSALÁDJÁT,

mert egy család eltartása manapság 
igen sokba kerül. Olcsóbban jön ki, ha 

jegyet vált az Új Színházba a
COPPERFIELD DÁVID előadására

DÖGÖLJÖN MEG,
ha úgy tetszik, de előbb nézze meg a 

MA ESTE VAGY SOHA 
remek előadását a Vígszínházban

A másolat hiteléül: H— sz
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Hogy lettem  
színműíró ?
írta  : D R É G E LY  G Á B O R

M ikor a Markó uccai főreáliskola ötödik osztá
lyába jártam, nagy diáknak kezdtem érezni 
magam és hogy ezt kifelé is demonstráljam, 

gyakori vendége voltam a Nemzeti Színház karzatá
nak. Különösen Ibsen drámái tetszettek nekem. Ab
ban az időben volt a legnagyobb divatja Ibsennek és 
én sorra végignéztem a darabjait. A „Hedda Gabier” 
még nem volt lefordítva magyarra. Nagy amhicióval 
nekifeküdtem, lefordítottam és beküldtem a győri 
Egyetemes Könyvtárnak, amely színdarabok kiadá
sával foglalkozott (Budapesten még nem volt ilyen 
vállalat). Oda voltam a boldogságtól, mikor a győri kiadócég szép elismerőlevelet és 
tizenöt forint honoráriumot küldött munkámért. A múlt század utolsó évében volt 
ez. Az első „szerzői jogdíj” óriási lendületet adott színpadi ambiciómnak. Még 
ugyanabban az iskolai évben eredeti négyfelvonásos drámát írtam „Bünhődés” 
címen. Az óbudai Kisfaludy-Színházhoz nyújtottam be, amely elfogadta és elő is 
adta. Még pedig kétszer, tudniillik először és utoljára.

Nyolcadik reálista koromban az iskolai matinék műsordarabjait szállítottam. 
Emlékszem, az egyiknek „Diákok” , a másiknak „A  szabadság hajnalán*4 volt a 
címe. Ezek a dolgaim túlnyomórészt vidám, tréfás jellegűek voltak. Az intézetben 
szép sikereket arattam, de ezek nem imponáltak édesapámnak, aki mindenáron mér
nököt akart nevelni belőlem s ez érthető volt, mert maga is reális pályán műkö
dött: egy nagy gépgyár igazgatója volt. Érettségi után a műegyetemre vezényelt 
az apai fegyelem. Miközben statikát, hidraulikát és felsőbb matematikát tanultam, 
jutott időm a könnyű Múzsákkal való enyelgésre is. Mókás verseket, aktuális kar
colatokat Írogattam az „Urambátyám” című népszerű élclapba és novellákat az 
„Ország-Világ” -ba. így kerestem meg a zsebpénzemet. Tizenkilenc éves voltam, 
amikor „Lelkek” címen egy regényem jelent meg a könyvpiacon. Nagyon megható, 
érzelgős história volt.

Két év múlva megvolt a mérnöki diplomám. Egy ideig atyám mellett dolgoz
tam, akinek akkor nyomdai gépüzlete volt, de kiderült, hogy rossz üzletember va
gyok és a főváros szolgálatába álltam. Kilenc évig dolgoztam itt és fölvittem egé
szen a főmérnökségig. Huszonhárom éves koromban írtam meg „A  szerencse fia” 
című vígjátékomat és mint ismeretlen szerző, elvittem Beöthy Lászlónak, a Magyar 
Színház igazgatójának, aki nagy örömmel elfogadta és 1908 szeptember 18-án be
mutatta. Ez a premier döntötte el további sorsomat, amely örökre a színpadhoz 
kötött. Az első nagy érzésem az volt életemben, hogy huszonkét ember mondja el 
a színpadon azt, amit én egyedül írtam.

így lettem én színműíró. Nagyon korán kezdtem, fiatalon élveztem a siker 
mámorát Berlinben és Londonban, Rómában és Stockholmban, Péterváron és Mad
ridban, de akik ismernek, tanúsíthatják, hogy el tudtam viselni a sikert, akárcsak 
*— ami színpadi írónál óhatatlan — a bukást. A diadal nem szédített meg és a kudarc 
nem terített le. Ezt a józanságot talán a polgári hivatásomból, a mérnökember reá
lis gondolkodásából merítettem.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy kereszténypárti városatya belép 

Komlós Sándor Andrássy úti divatkeres
kedő elegáns üzletébe.

-— Mit parancsol? —  kérdezi a keres
kedő.

—  Néhány szép nyakkendőt és kesz

tyűt szeretnék. . .
—  És talán egy remek átmeneti kabá

tot is, — aj álja udvariasan Komlós.
—  Átmeneti?... Minek ez nekem?
—  Mert éppen most olvastam, hogy 

a Wolff-pártból átment a Friedrich- 
pártba.
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Földi Mihály,
a PESTI NAPLÓ új szerkesztője

A nyolcvan éves Pesti Napló, 
Hazánkban korra nézve ritka. 
Képünkön, ime, bemutatjuk: 
Ifjúságának ez a titka.

Pályázom 
a Pesti Napló 

tíz darab ezerpengösére
A jubiláló Pesti Napló tíz húsvéti kér

désére ezennel beküldőm a pályamunkái
mat, abban a biztos reményben, hogy én 
nyerem meg mind a tíz darab kitűzött 
ezerpengőst.

Első kérdés: Mi itt a hiba?
Felelet: Az, hogy nem lehet mindenki 

a Kereskedelmi Bank, vagy a Társada
lombiztosító elnöke.

Második kérdés: Az 1930. évben me
lyik a legértékesebb magyar cselekedet?

Felelet: Az, hogy Windischgraetz La
jos herceg visszavonul az aktív politiká
tól.

Harmadik kérdés: A  kereskedelem és 
ipar tízparancsolata.

Felelet: Hogy ne Búd János paran
csoljon neki.

Negyedik kérdés, illetve pályázat a leg
kövérebb kalászra, amit kisgazda termel.

Felelet: Szerintem Sokorópátkai a leg
kövérebb.

Ötödik kérdés, illetve intelligencia
verseny fiúk és leányok számára.

Felelet: Ha azt akarják, hogy sikerül
jön, ne eresszék őket össze, mert egész 
fiatalon megbutulnak.

Hatodik kérdés, illetve pályadíj a leg
jobb gyorsúszónak.

Felelet: Tessék versenyre szólítani a 
pesti magánbankárokat. Azoknak minde
ne elúszott.

Hetedik kérdés: Melyik a legjobb rek
lámötlet?

Felelet: Azé a kereskedőé, aki reklám 
nélkül a legnagyobb forgalmat csinálja.

Nyolcadik kérdés: Mért nem sikerült 
a házassága?

Felelet: Mert elvettem a feleségemet.
Kilencedik kérdés: Melyik a legjobb 

gyermekmondás ?
Felelet: Az, amit akkor mond Móricka, 

amikor egy disznó vicc elmondása előtt 
kiküldik a szobából. (Móricka mondása 
közölhetetlen.)

Tizedik kérdés: Mire használná fel az 
ezerpengős pályadíjat, ha megnyerné?

Felelet: Mint idült álláskereső, sürgő
sen fehérneműt, harisnyát, cipőt és ru
hát vásárolnék azoknál a cégeknél, ame
lyek a Pesti Napló-ban hirdetnek. 
(Ezért az utolsó szellemes pálya
művemért külön ezer pengőre számítok.)

Az új antiszemita
—  Látta a szalonomban a szentképe

ket. Azokat a nagyapámtól örököltem.
— A nagyapjától, Rosenstingl úr? De 

hiszen úgy tudom, hogy házaló volt a 
kedves nagypapája.

—  Nú, hát ezeket árulta.

Egy k ö rú ti kereskedő  szerencséje
(Saját tudósítónk ujjúból kiszopva.) A pesti Nagykörúton van egy elegáns 

üzlet. A cégtáblán mindössze ez a három betű hirdeti a tulajdonos nevét: SÓS. 
Történt a minap, hogy egy amerikai bankár, aki a Royal-hotelben lakott, kilép a 
szálló kapuján, egy pillantást vet a SÓS-féle cégtáblára és mint a kilőtt nyíl átszalad 
az üzletbe és izgatottan mondja a főnöknek:

—  Did you give SOS1 (Ön adta le az SOS jelt?)
—  Y es, —  feleli a kereskedő, aki nem sokat tud angolul. —  Igen, én SÓS vagyok.
—  What can I do for you? (Mit tehetek önért?) —  folytatta az amerikai.
—  Fizesse ki a májusi boltbéremet, —  mondta kacagva a kereskedő.
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Kedves Mihály Dénes!
Belenéztem a maga telelátójába, vagy 

ha akarja, belelátójáha és most már el
hiszem, hogy maga a távolba is tud látni. 
Rendben x'am. Bell, Marconi és a többi 
paccer feltalálta a messzihallást, maga 
föltalálta a távollátást, de én olyat, job
ban mondva olyanokat találtam fel, 
amikhez képest mindez kismiska.

A tegnapi napon bejelentettem a lipót- 
mezei Szabadalmi Hivatalban a távol
szaglásra, a távolízlésre, a távoltapintás
ra és a távolhogyismondjamcsakra vonat
kozó találmányaimat. Ezzel tehát az ősz- 
szes hátralévő érzékszerveket lestoppol
tam és így magának, kedves kollégám, 
ezentúl a belsőbb szervekre kell szorít
koznia.

Gyerünk sorba. A távolszaglás hallat
lan perspektivát nyit meg. Míg eddig 
csak közelről élvezhettünk egyes külön
leges illatokat, most már módunkban lesz 
ezeket tetszés szerinti távolságból élvez
ni. Legyen például a miliő egy cigány
putri, gázgyár, eszkimókunyhó, vagy 
akármi jóillatú kultúrtermék a moziban. 
Milyen realitás, ha egyszerre úgy érez
zük a szaglószervünk segítségével, hogy 
valóban ott is vagyunk. Ha telefonon be
szélünk az imádott növel s illata is körül 
leng bennünket. Ahelyett, hogy nyaralni 
mennénk, úgy is élvezhetjük az ózondús 
levegőt, ha naponta pár órára távszag- 
lászati kapcsolatot létesítünk. Viszont, 
ha egy jóbarátunkat akarjuk bosszanta
ni, távollétében erre alkalmas illatra ál
lítjuk be az ő távszaglászati készülékét.

Aztán a távízlelés! őnagysága a vá
rosban van és otthon a szakácsnő az ebé
det főzi. Új szakácsnő, most lépett be. 
dó volna tudni, milyen lesz az ebéd. 
Semmi az egész. Őnagysága bemegy egy 
távízlelési telefonfülkébe és összekapcsol- 
va magát a készülő ebéddel, megkóstolja 
a*t. Ám ez a készülék, amilyen szenzá
ciós találmány egyébként, olyan vesze
delmes is a sok korgó gyomor és nyomor

korszakában. Mert ha számtalan szegény 
házban bekapcsolják a Ritz- és Haen- 
konyhákat, akkor ebből még forradalom 
is lehet. Éppen ez a meggondolás kész
tetett arra, hogy ezt a találmányomat a 
kormányoknak ajáljam fel a belső béke 
megóvása érdekében és máris komoly 
tárgyalásokat folytatok. Ez bizonyisten 
nem. pukkasztás akar lenni, kedves 
Mihály Dénes!

A távoltapintás lényegét is megma
gyarázom. Az öt ujját —  vagy ha van 
pénze tízujjas készülékre, mind a tíz 
ujját —  a készülékre helyezi és rögtön 
tapinthatja, amit éppen akar. A posztó- 
kereskedő az Angliában megvásárolandó 
posztót, a szönyegkereskedö Bokharában 
a szőnyeget és így tovább. Hony soit qui 
mal y pense, de-ugy-e, nem rossz dolog 
a mézet legalább az üvegen keresztül 
nyalni és akadnak majd gurmandok, 
pénztelenek és gyávák, akik így fognak 
élvezni bizonyos dolgokat és akadnak 
szép lányok, akik ekként vásárra xnhetik 
a bőrüket, anélkül, hogy kárt tehetnének 
bennük.

Végül hadd említsem még meg utolsó 
találmányomat is. Csak általánosságban 
beszélhetek róla, mert a részleteket a 
cenzúra miatt el kell hallgatnom, no meg 
aztán félreértéseket se akarok. Csak any- 
nyit mondok, hogy a találmány nyomán 
egy új közmondás fog keletkezni, mely 
így hangzik: Előbb távolról, aztán majd 
meglátjuk. Ugyanígy új alapokra fog
nak helyeződni a válási okok és általá
ban az egész hűtlenségi komplexum, nem 
szólva a nőorvosok bizonyára heves til
takozásáról. De ez az utóbbi találmány 
olyan beláthatatlan horderejű, hogy csak 
külön tanulmányban volna ismertethető.

Erre Ígéretet téve, búcsúzom magától, 
kedt'es Mihály Dénes s remélem, hogy 
pár napig az irigységtől álmatlanul fog
ja tölteni az éjjeleit. Isten vele, Mihály!

F— p Sl.

Az egységes klubban
Két képviselő beszélget.
—  Tudod, kérlek alássan, nekem csak 

szó kellene hozzá, hogy én legyen a
belügyminiszter.

— Ne mondd, kérlek alássan. Csak egy 
szó?

— Annyi. Ha Bethlen azt mondaná, 
hofcy: igen.

Klebelsberg útja
Kitűnő kultusz- 

miniszterünk Svéd
országba ment. 
Hogy miért? Csu
pa udvariasságból. 
Visszaadja a své
deknek a kölcsönt.
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A  SZINESZPARLAMENT s z in H  AZSZABALYAI
K IK  A TAGJAI A SZÍNÉSZPARLAMENT KORM ÁNYÁNAK? — A SZÍNÉSZ
PARLAM ENT KABARÉ-FRAKCIÓJA ERŐS KONKURENCIÁT CSINÁL A 
KOSSUTH LAJOS TÉRI PARLAM ENTNEK —  A SZÍNÉSZPARLAMENT IS 

ÜRES HÁZ ELŐTT ÜLÉSEZETT

BETHLEN TANU LH ATN A A SZÍNÉSZPARLAMENTTŐL

( Saját tudósítónk ujjúból kiszopva.) 
Április 15-én kezdte meg üléseit a szí
nészparlament. Mert eláruljuk, ha 
nem tudná valaki, hogy már ilyen is van. 
Nagy és jogos aggodalmára a Kossuth 
Lajos téri parlamentnek. A színészpar
lament kabaréfrakciója ugyanis nagy 
konkurenciát csinál az előbb említett par
lamentnek.

A  színészparlament április 15-i meg
nyitó ülését egyik fővárosi színházunk 
nézőterén tartotta, amely a nézők jóvol
tából rendelkezésre állt. Elmondhatjuk 
tehát, hogy a szlnészp^rlament is üres 
ház előtt ülésezett, akárcsak az igazi. Az 
első ülésen teljes számban jelen voltak a 
színészparlament kormányának tagjai. 
És pedig:

Miniszterelnök :,Herczeg Jenő (Bethlen 
maszkjában).

Fülüg y miniszter : Király Ernő.
Igazságügyminiszter: Bölcs Salomon 

Béla, az igazságos.

Vallás- és szépségkultuszminiszter : 
Radó Sándor.

Kereskedelmi miniszter: Horti Sándor.
Féldmívelésügyi miniszter: Féld Má

tyás.
Színésznépjóléti miniszter: Fedák Sári.
Köz- és magánéíelmezési miniszter: 

Dénes Oszkár.
Hadd-el-hwlügyminiszter: Gall Fran

ciska.
Bélügy miniszter : Csortos Gyula.
A színészparlament (szili) -házszabá

lyai hemzsegnek a jobbnál jobb dolgok
tól. A  legjobbak közé tartozik az, amely 
szerint a színészparlamer.t és színész- 
kormány tagjainak jogukban van lemon
dani (az előadásokat).

Ebből is látható, hogy Bethlen feltét
lenül tanulhatna a szí n észpari a ment tői. 
Elvégre, ha egy Gail Franci, egy Csor
tos, egy Somlai le tudnak mondani, le 
mondhatna ő is. Na nem?

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTK0ZÓDÁSA1
—  O te hajadon 

lángyod randevúzzon 
mindennap oz Adó- 
nisz uccuba edj for
galmi Adonisszal!

—  Ledj él te edj 
indus, tengeri sót 
nyalasson veled o 
Gandhi és ne ihass 
rá olkoholt!

—  Vitatkozzanak 
fülütted o Közmun
katanácshoz hodj ne

vezzenek-e el rólad uccát, avadj se!
—  Omióta eltiltották o motorbiciklin 

o hátsó ülést, egész nap o te nyakadon 
üljön o feleséged!

—  Csak annyi közöd ledjen oz állás
halmozáshoz, hodj folyton azokat szidjad, 
okik halmozzák!

—  Ledjen o te fiod edj minden zsirral 
megkent libretlista és írjon edj lapos 
h uszár-darabot !

Lehet-e bizalmunk újabb tíz évig 
a Bethlen-kormányban?

Ezt a kérdést adtuk fel Seiffensteiner 
Salamon bátyánknak, aki megtömte a 
pipáját jófajta Verpelétivel és így felelt:

— Az Immergrün Jónásnak füszerüz- 
lete volt Dömsödön és Pestre jött meg
kérni az öreg Hosenschlitz Dávid leányá
nak a kezét.

„Nézze, barátom, —  mondta a Hosen
schlitz —  én csak olyan embernek adom 
a lányomat, aki biztosítani tudja a jövő
jét és a maga üzletéről nem tudom, hogy 
milyen. Hogy tisztességes, megbízható és 
jól megy-e Vy

Immergrün szerénykedve felelte:
„Én nem szoktam dicsekedni, de azt 

becsületszavamra mondhatom, hogy ed
dig mindenki úgy nyilatkozott rólam, 
hogy az Immergrün Jónás egy jó firma

Bíró: Ha jól emlékszem, magát öt 
évvel ezelőtt már elítélték nadráglo
pás miatt és már megint itt van!

Vádlott: Bocsánatot kérek, bíró úr, 
de egy nadrág nem tarthat örökké.

P

)
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Nagyméltóságú
Hát ez az, kérem. Ez az egyetlen dolog hiányzott 

még a tökéletes jogrendhez, az eszményi konszolidáció
hoz, a hamisítatlan békebeli állapothoz. Hogy a lassan
ként kihaló valóságos belső titkos tanácsosoknak legitim  
excellenciás utódaik legyenek. Hogy valamiképpen deka
denciába ne essünk. Mert micsoda elviselhetetlen szé
gyen lenne egy olyan demokratikus országra, mint a 
miénk, ha itt állnánk egy szép napon világ csúfjára —  
kegyelmes urak és kegyelmes úrnők nélkül. Isten őrizz!
M it szólnának hozzá a lámák, maharadzsák és pasák 
hiperkulturált népei. Hogy tudnánk imponálni a Nép- 
szövetségben képviselt Madagaszkárnak és Honolulu
nak? Mert mi az a tíz miniszter, meg az a pár tucat 
meghatalmazott miniszter egy olyan hatalmas biroda
lomhoz képest, mint amilyen a trianoni Magyarország?
Ha meg akarjuk tartani a kultúr fölényünket, többter
melésre kell törekednünk az egész vonalon. És van-e 
sürgősebb többtermelni való, mint az excellenciás cím?

Jö jj hát, I. osztályú magyar érdemkereszt, amely- 
lyel a „nagyméltóságú" cím jár. Gondtalan középosz
tályunk túlnyomó többsége, a „méltóságos" címmel fel
ruházottak már régen várják a jól megérdonelt előlép
tetést és ezt nem lehet rossz néven venni tőlük, mert ha 
már van cím-hierarchia, akkor tessék kiépíteni a legfelső fokozatig. Ne csak a 
tekintetesből lehessen nagyságos és a nagyságosból méltóságos, hanem a méltó- 
ságosból nagyméltóságú is. Ezt kívánja a modem kor sokat emlegetett haladó 
szelleme. Ugyebár, tekintetes Közvélemény . . .

A magunk részéről őszinte örömmel üdvözöljük az újonnan kreált excellen
ciás jogcímet, mert bizony-bizony már nemzeti tragédiánk beteljesülését 
kezdtük látni abban a sívár negatívumban, hogy 1918 óta nem kaphattak kiváló 
férfiaink (mondanunk sem kell: néhány világhírű írónkat, művészünket és 
tudósunkat nem számítjuk ebbe az exkluzív társaságba) nagy méltóságú címet. 
Tekintettel arra, hogy a magyar politika és közgazdasági élet százával és ezré* 
vei termel ki zseniket (lásd: országunk politikai és gazdasági állapota), biztosra 
vesszük, hogy ama dicső politikusaink és közgazdászaink, akik eddig —  a 
viszonyok mostohasága folytán —  csak a méltóságos címig vihették, most már 
akadálytalanul és gyorsan eljutnak a „nagyméltóságú" címig. A kormány, 
^melynek mindenre kiterjedő atyai gondosságát tíz év óta élvezzük, nem fog 
vnegfeledkezni róluk.

Aki pedig ismét a demokrácia unalmas frázisait rángatja elő, azt mint 
bvkafántoshodó és kártékony elemet a józan többség ítélőszéke elé állítja a 
közvélemény, amely tisztában van vele, hogy a valódi magyar demokráciához 
e9yedül az excellenciás cím restaurálásán keresztül vezethet az út. Azok, akik 
a nagyméltóságú cím kiterjesztése ellen a demokrácia nevében hadakoznak, 
voltaképpen képmutatók és reakciósok, mert azt akarják, hogy az a néhány 
Meglévő excellenciás sajátítsa ki magának a címmel járó tekintélyt. Hohó, 
tisztelt destruktívok, a tekintélyből nem lehet monopóliumot csinálni. A tekin
tély nem mozi-engedély, a tekintély nem szövetkezeti szubvenció. Tekintélye 
fásoknak is lehet, nemcsak a minisztereknek és a kipusztuló v. b. t. tanácso
soknak. Minél több tekintély van egy országban, annál nagyobb a törvények 
es a jóerkölcsök tisztelete. A mi érzésünk az, hogy igenis minden méltóságos
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úrnak lehetővé kell tenni, hogy azon a bizonyos létrán, amelyet a rosszmájú 
tehetségtelenek aesopusi meséből vett metaforával szoktak illusztrálni, fölfelé 
haladjon és a társadalom értékes, munkás, termelő elemei közt a maga „nagy- 
méltóságával” buzdítóan, serkentően hasson. Vegyék tudomásul az izgága ál
demokraták, ^0**71/ ebben a szerencsétlen országban csak akkor lesz nyugalom és 
jólét, Aa minden ember fazekában egy nagyméltóságú cím rotyog. Mert mi a 
fő? Az egyenlőség. Példa, rá az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország, 
a világnak ez a két leggazdagabb országa. Ott is minden embernek egyforma 
címe van. Mister és Monsieur.

Quod erat demonstrandum —  a magyar nagyméltóságú címmel. — r—6

BARANGOLÁS A SAJTÓDZSUNGELBEN
HIHETETLEN, DE ÍGY JELENT MEG

A pécsi „Dunántúl” című szélsőjobb- 
oldali napilap április 20-iki számában 
„Ahol nem flörtölhetnek büntetlenül a 
fiatal lányok” címen a következőket ol
vassuk:

„Hogy Egyiptomban a lángoló vérű 
fiatalság eléggé kordában van tartva, azt 
mutatják a következő, Egyiptomból ér
kező hírek: Egy fiatal leányt elevenen 
megégettek a szülei, egy másikat pedig 
halálra koplaltattak azért, mert este el
maradtak hazulról. Egy harmadikat a 
fivére szúrta agyon, mert az uccán meg
állt, hogy egy fiatalemberrel beszélges
sen, egy negyediket pedig halálra botoz- 
tak a rokonai kokett magaviseleté miatt. 
Milyen nagy áldás volna, ha az egyiptomi 
szülők és rokonok erkölcsi felfogásának 
szigorúságából csak egy ötvenszázalék- 
nyit is be lehetne plántálni az európai 
szülők és nevelők felfogásába.”

Milyen nagy áldás volna. . .  ha a fenti 
sorok íróján próbálnák ki (legyünk mi 
is humánusak!) ötven százalék erejéig 
azt a „csekély” büntetést, ami az ilyen 
hajmeresztő pogány erkölcsök hirdetői
nek dukál minden kultúrközösségben.

Kedves Borsszem Jankó!
Dénes Oszkár, a népszerű szalon- 

komikus, színház után bemegy egy kis 
vendéglőbe és odaszól a pincérnek:

—  A  puskám, hozzon nekem egy vese- 
•velőt, de gyorsan.

—  Arra várni kell, kremássan, —  
mondja a pincér.

—  Miért?
—  Mert veseveló nincs készen.
—  Micsoda felvágás ez, apuskám? — 

mondja Dénes. —  Máma, amikor min
denki kész van, pont a maguk vacak 
vesevelője nincs kész?

Kellem es-e Vass Józsefnek, 
ha Bethlent helyettesíti?

Erre a kérdésre Seiffensteiner Sala
mon bátyánk így felelt:

— Az Orczy-kávéházban dicsekedve 
mesélte a Rauchfang Mózsi:

„Na azon a piszok Kopfreisz Dolfin 
alaposan megbosszultam magam. Tudjá
tok, mit csináltam?.. .  Két hétig minden 
nap eljártam a Lázár-kávéházba, ahol 
a Kopfreisz Dolfit nem ismerik és kiad
tam magam Kopfreisz Dolfinak.”

„ Nagyszerű! . . .  —  kiáltották a törzs
asztalnál. —  És két héten keresztül min
den nap adósságot csináltál a Kopfreisz 
nevében?”

„Dehogy! Én semmi másra nem pá
lyáztam, csakis erkölcsi bosszúra. Min
den nap felpofáztattam magam.”

H uszárok
— Érdekes, három színházban is hu

szárdarabot adnak és egyik se megy va
lami jól.

—  Sőt én tudok egy negyedikről, ame
lyik szintén nem megy.

— Melyik az?
— Huszár Károly, ő  sem akar menni 

a Társadalombiztosítóból.

Rotschild és — Wolff Károly
A megszorult szegény magyarnak
Megint a Rotschild ad hitelbe.
Ezek után mit kerepel majd
Wolff Károly urék harci nyelve?

„Unberufen!“
—  Mondd, kérlek, mit értett az alatt 

Rassay Károly az újpesti beszédében, 
hogy őt semmiféle bírói „lekopogás” sem 
fogja megakadályozni abban, hogy egyes 
kiváltságos emberek jövedelemhalmozásá
ról beszéljen? Miért kopogna le ilyenkor 
a bíró?

—  No hallod! Lekopogja magának.



9. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 21. oldd

B O R S S Z E M  J A N K Ó  
A  M O ZIBAN

LONDON LÁNGOKBAN
avagy:

London van lángokban, 
de a mozi ég le

— Décsi mozi —

Az Unatkozni Fox filmgyár legújabb 
slágere, a „London lángokban” , megint 
egy könyökünkön kinőtt háborús sablon
filmmel gazdagította a rossz filmek ga
lériáját. A film 12 unalmas felvonáson 
át próbálja ki a nézők állkapcsát.

Eredmény: a nézők nyolcvan százalé
ka nem bírta a dolgot állkapoccsal. Ami 
cseppet se szégyen, mert ennyi ásítást 
a legviharedzettebb állkapcsok se bírhat
nak ki.

A szóbanforgó remekmű témája: egy 
ifjú angol lány és egy angol pilotatiszt 
szerelme, London bombázásával, Zeppe
linnel, tombolával és happy enddel%egy
bekötve. A fiatal tisztet gyávának tart
ják, de ő egy London ellen vezetett Zep
pelin-támadás alkalmával megmutatja, 
hogy mégsem olyan gyáva, mint ami
lyennek kinéz. A veszély pillanatában 
ugyanis beül kis sportgépébe és lebom
bázza a Zeppelint. Minden segítség nél
kül, egymaga bombáz, miként egy Rá
dión. Ahogy ezt a hollywoodi Mórickák 
elképzelik. Utána persze elnyeri a lány 
jól megérdemelt szerelmét és kész a jól 
fejlett, dundi, buta kis happy end. Ám
bátor a néző önkéntelenül arra gondol, 
micsoda semmi kis hőstett egy ilyen 
Zeppelin lebombázása egy — ilyen film 
megtekintéséhez képest. Mennyivel na
gyobb hőstett ez!

Az unalmas trükkökben bővelkedő film 
mégis szolgált egy meglepetéssel : a lán
gokban álló Londonnal. A közönség ar
cát figyelve, elismeréssel konstatáltuk, 
milyen hatalmas léptekkel fejlődik a 
technika. Tudniillik London állt lángok
ban és a mozi égett le — ezzel a mű
sorral. (h. f.)

H Társadalombiztosító körül
*— Na, végre! Vass József „szabadsá

golta” a Társadalombiztosító vezérigaz
gatóját, Balogh Andort.

—  Ebből csak azt látom, hogy a papok 
összetartanak.

—  Hogy érti ezt?
—  Hát Vass miniszter —  pap és az új 

vezérigazgató: Papp.

R É B U S Z O K
I.

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Egy 
ftár elsőrendű selyemharisnya. 2. Egy 
férfi evezős felszerelés ( trikó és nadrág). 
(Mindkét nyeremény a Nemzeti Reklám- 
áruházból, VI, Király u. 94.) 3. Molnár 
Jenő humoros könyve: Ilyenek vagyunk. 
4. A Borsszem Jankó egyik művészének 
eredeti rajza.

A Borsszepi Jankó múlt számában kö
zölt két rébusz sorszáma nyomdahiba 
folytán fel volt cserélve s ezért sokan 
nem tudták, melyik rejtvényt kell német 
nyelven megfejteni s aztán szószerint 
magyarra lefordítani. Ez az instrukció 
a helytelenül I.-nek jelzett rejtvényre 
vonatkozott, amelynek megfejtése: „Fe/- 
függesztett szolgabíró.”  (Suspendierter 
Stuhlrichter.) A helytelenül Il.-nak jel
zett rejtvény megfejtése: „Hegedő seb.”

A megfejtők közül Szigeti Emma (Bu
dapest) egy pár selyemharisnyát, Ber- 
náth Ödön (Szeged) Molnár Jenő humo
ros könyvét, Kovács Péter (Szolnok) egy 
eredeti rajzot nyert.

•

Apponyi és  Egyiptom
Apponyi Albert gróf bejárta Egyipto

mot és rendkívül élvezetes cikkekben szá
molt be útjáról. Sokaknak feltűnt, hogy 
a híres államférfi, akinek semmisem ke
rülte el a figyelmét, az egyiptomi ciga
rettákról egészen megfeledkezett. A mi 
értesülésünk szerint ezt szándékosan 
tette Apponyi. Amióta magyar egyiptomi 
cigaretták vannak, az egyiptomi dohány
gyárak minden reménye, hogy magyar 
ember csináljon nekik propagandát, füst
be megy.
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Gázló. Bíztató kezdet, bár a mutató
ban nem akadt „százpercentes áru” . 
Folytassa, téma mindig van bőven. — 
Czobor. Erőltetett sorok. Próbálkozzék 
talán prózával, őszintébb, közvetlenebb 
írás után mondhatunk csak végleges íté
letet. —- U—i Á—d. A banális viccgyár
tók hatása alatt áll még. Miért utánoz 
idegen sablonokat? Igyekezzék a maga 
lábán járni, akkor talán nem fog ennyi
re sántítani. Várjuk az új próbálkozást. 
—  S. J. (Fiume.) Hálás köszönet a na
gyon kedves, elismerő sorokért. Higyje 
meg, nincs más jutalma a magyar író
nak, mint a megértő emberek jóleső f i
gyelme és a telkekre gyakorolt hatása.— 
Coty-rajongó. Itt adjuk az ön jelszavát: 
„Coty ellen megszűnt a bovcoty” . —  
S. H. (Arad.) Köszönet a meleg soro
kért. A könyv elment. A jelzett kolozs
vári lapot nem kaptuk meg. „Az Ü z le t 
ben megjelent tréfáit olvastuk. —  Me
rénylő. 1. Hálás köszönet a szíves sza
vakért, amelyeket olvasóink (illetve ez 
esetben: rádióhallgatóink) tömeges üd
vözlő soraihoz csatolva, a B. J. irattárá
ba helyeztünk. 2. Ami nem jelenik meg 
egy hónapon belül, azt nyugodtan fel
használhatja. 3. Az a két tréfa, amire 
külön figyelmeztetett, bevált. — Sz. I. 
Sok jóval bíztat. Várjuk a folytatást, 
főleg nőknek való elmés dolgokat. Hogy 
a rébusz lehet-e nehéz? Minél nehezebb, 
annál könnyebb a szerkesztő dolga. T. i. 
akkor nyomban közli. —  S. L. Az el
ső ártatlan elírásnak látszik. Annál 
szörnyűbb a másik. Kiszerkesztettük.

— PAPP GÉZA NEM LESZ — BA
LOGH?

M AGYAR K IR ÁLYI 
FO LYAM 

OS TENGERHAJÓZÁSI R .T .
Budapest V, M ária  V a lé ria  ucca 11

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

Wien - Pozsony - Budapest • Mohács 
Bezdán-Beograd között (heten- 
kint háromszor, köteléld 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 Csongród- 
Szeged között (a Tiszában, na
ponta, péntek kivételével)

b) Átkelési járatban:
Budapest területén és Nagymaros- 

Visegrád között

c) Nyári idényben,
a környékbeli forgalomban : 

Budapest - Rómalfürdö - H o rá n y l 
csárda között (naponta két járat)

Külön utakra 
hajók bérelhetők!

Áruszállítás az egész Dunán 
és annak hajózható 

mellékfolyóin
Sürgönyeim : MEFTER
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A  h á lá s  u t ó k o r
vagy: dühöng a k u ltú ra  a K özm unkatanácsban

Ady Endrének nincs uccája Adonisznak van uccája
IM. Andrássy Gyulának »* tt Akácfának tt

Ágai Adolfnak M tt Ágnak it

Bartha Miklósnak M |i Bérkocsisnak it

Bródy Sándornak tt »» Babérnak ff ti

Csernoch Jánosnak «I It Csalogánynak ff ti

Dankó Pistának It tt Dobnak w

Eötvös Károlynak I I ti Elemérnek «

Giesswein Sándornak It Galambnak I I it

Görgei Artúrnak ♦» tt Gátnak M tt

Jászai Marinak •t tt Jávornak tt

Jankó Jánosnak tt ti Józsefnek ff

Kaffka Margitnak í i i Kazárnak ff t>

Kiss Józsefnek . tt Koszorúnak ff ti

Makai Emilnek 1» Márványnak f f ii

Pethes Imrének tt II Pillangónak f f t»

Rákosi Jenőnek 1» tt Rókának * ti

Újházi Edének l ti It Úrinak ff t i

Vázsonvi Vilmosnak - tt Vadorzónak ff

Jelenet egy adóhivatalban
Szín: a pesti izr. hitközség sípuccai 

székházának egyik hivatali helyisége. 
Szereplők: egy adóügyi tisztviselő és az 
ügyfél.

A fél: Jónapot kívánok! Kérem szé
pen, visszahoztam egy tévesen kézbesített 
adófizetési meghagyást.

A hivatalnok: Mutassa!
— Parancsoljon.
=  (Az írást olvasva.) Magát nem 

Spitznek hívják?
—  De igen.
=  Keresztneve Dezső Dávid?
— Igenis.
=  A  Pacsirta uccában lakik?
—  Igen.
=  Házszám három?
—  Úgy van.
=  Földszint négy?
— Pontosan.

=  Ha minden pontos és minden úgy 
van, akkor még sincs tévedés.

— Bocsánat, de mégis tévedés van a 
dologban.

=  Hát maga nem a Pacsirta ucca há
rom, földszint négy alatti Spitz Dezső 
Dávid?

— De igen.
=  Nem értem . . .  Akkor hol van itt a 

tévedés?
—  Ott kérem, hogy nem én vagyok az 

a Pacsirta ucca 3. földszint 4. alatti 
Spitz Dezső Dávid, aki ezt a 80 pengőt 
valaha is meg fogja fizetni.

..Közmunka"
—  És is hozzájutottam már egy kis 

közmunkához.
— És pedig? . . .
—• Egész nap szidom a Közmunka- 

tanácsot.

63. évfolyam, 9. (3151.) szám
Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Művészeti fómunkatárs: Borsszem Jankó Lapkiadó rt.
GÁSPÁR A N TA L Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e ..................
Félévre ......................

, Negyedévre . • . . .
Biró Miklós nyomdai müintézet rt. nyomása, VII, Rózsa ucca 25. szám
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E Z  A Z T Á N  I G A Z Á N  I N G Y E N  V A N !

MŰVÉSZI KARIKATÚRÁT KAP, 
aki egy évre 20 pengővel előfizet 
a BORSSZEM JANKÓ-ra, vagy az MŰVÉSZI KARIKATÚRÁT KAP,
a régi előfizető, aki újat szerez. aki félévre 10 pengővel fizet elő.
AZ EREDETI RAJZOK A LEGKIVÁLÓBB MAGYAR MŰVÉSZEKTŐL

VALÓK.

D Í S Z Í T S E  F E L  V E L Ü K  A L A K Á S Á T !

Az

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

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

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

Fióküzlet :
Múzeum körút 11

Elektrom ágneses
gyógyintézet

Modern fizikai gyógymódok, kitűnő 
gyógyered menyek : Ideg-, rhe urnán-. Utó- 
ér-, tschlas- stb. bajoknál, vérszegény
ség, álmatlanság, db. eseteinél.
Oicsó kúradijak. Kérje az új prospektust

Bpest V ll.V llm a k irá lynő  út 11
Telefon: József 326—24

Olvassa a

H I B I A l P u
a magyar értel
miség legkitü-

k nőbb napilapját

' ________________

FljRDÖTRIKÚK is  EVEZÚSGRRHITÚRAK ts s s is r**
Evezős-nadrág dupla- n  a /í 
kötésű, l a gyapjú . . P O . ítU  
Evezős-nadrág kltünó o  q a  
pamutból . . . P
E vezős-trikó  kitűnő i í a
pamutból.................. p 1*4U
E vezős-trikó  kltünó o  r A  
fló rbó l...................... p £ .O U

Férfi vagy női fürdő- 
trikó, gyapjú . . . P 
Férfi vagy aől fürdő- 
trikó, flór . . . . P 
Férfi vagy női fürdő- 
trikó, pamut . . . P

7.50
4.80
2.40

Garantált Jó minőség!
N E M Z E T I  R E K L Á M Á R U H Á Z
VI, KIRÁLY UCtSA »4  |V, MU2EUM KÖRÚT H.




