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Beszélgettem  
egy panamistával

Miből lett a 
boletta ?

Irta: MOLNÁR JENŐ

Hogy miből lett a drágaság,
Ezt tudjuk, tisztelt társaság.
Hogy miből lett a panama, ~ 
Már ezt is tudjuk, ugy-e, ma.
S akad tudós, ki tudja már:
Miből lett a cserebogár?
De miből lett a 
Boletta?

Boletta... Egyre olvasom.
Ez üt fülön, ez rúg hason.
S mivel a sorsom érdekel,
Egy szaktudóshoz mentem el 
E bús kérdéssel ajkamon.
Elvégre meg kell hallanom,
Hogy miből lett a 
Boletta?

S felelt a nagytekintetű:
„A boletta, az hét betű.
Minden betű egy fogalom 
Első betűje, angyalom.
Rakd össze szépen a hetet,
Aztán már tőlük kérdheted,
Hogy miből lett a 
Boletta?

A nagy „B” — kezdte és felállt — 
Be t h l e n t  jelent, mint ideált.
Az „o” betű — természetes —
Az O M G E jelentése ez.
Az „1” betű, nos, az 1 i d é r c . . .  
Ezek után mindjárt megértsz,
Hogy miből lett a 
Boletta?

Az „e” betű: el égi a,
Amit zeng most a nép fia.
Az egyik „t” tön k-öt jelent, 
Ahova megyünk idelent;
A másik „t”, az a Tamás ,
Ki folyton fejet vakarász.
Hogy miből lett a 
Boletta?

És végül itt az „a” betű,
E rejtelmes eredetű.
Bár nem magyar szó, mit takar,
Ma népszerűbb, mint volt tavaly. 
Figyelj reám hát, édesem:
Az „a” betű a j v é-t teszen.
Nos, ebből lett a 
Boletta.

Én: Hogy van, méltóságos uram? 
ő : Köszönöm... élek, mint Halassy a 

L i ttke-pezsgöben.
Én: Mikor megy szabadságra? 
ö :  Ez tisztán a vizsgálóbírótól függ. 
Én: Mit szól az idei nyárhoz? 
ő ;  A napkeltében sokat gyönyörködöm. 

A nyugtában már nem sok örömöm telik.
Én: Apropos: nyugta. Miben látja a 

gyors gazdagodás titkát?
ő :  Kaparj kurta, neked is lesz.
Én: Mi a véleménye a közüzemekről? 
ő :  Az nem érdekel. Én csak a közüze

mekhez értek.
Én: Azt mondják, az idén megdrágul

az élés.
Ő: Nem nyugtalanít, amíg van vissza- 

. élés.
Én: Hogy áll a nőkkel?
Ő: Mint láthatja, teljesen elzárkóztam 

előlük.
Én: Hogy van megelégedve a fogházi 

személyzettel?
Ő: Ó, kérem, semmi panaszom nincs. 

Nagyon lebilincselően viselkednek velem 
szemben.

Én: Szóval jól érzi magát. 
ő :  Kitünően. Valósággal rabja vagyok 

ennek a helynek.

A színvonal
A boletta-rendszert tudvalevőleg Bal- 

kányi Béla közgazdasági író dolgozta ki. 
Szerkesztőnk odalép hozzá a parlament 
folyosóján és így gratulál neki:

— Nagyon érdekes a*tefv, amit csinált, 
kolléga úr. Mindnyájan örülünk, hogy a 
mezőgazdaság ügyét végre Balkán yi- 
nívón látjuk.

— Vájjon mikor jön már vissza az az 
átkos „panamista” liberális korszak?
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Az építkezési panamákon a magunk részéről nem lepődtünk meg olyan 
nagyon. Mi már régóta tudjuk, hogy a kurzus alatt „épületes dolgok” történtek.
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N Y A R A L Á S I  L E X I K O N
ADRIA. Tenger. Békében a 

Schwa rczokí és Weiszoké volt, de a há
borúban el /ették az olaszok. Az utóbbi 
években a Schwarczok és Weiszok kezdik 
újra visszahódítani és nyaranként meg
szállva tartják.

BALATON. Magyar tengernek is hív
ják, de a partjain tanyázó nyaralóven
dégek után nyugodtan Vörös Tengernek 
lehetne nevezni.

CHARLESTON. Az idegsokknak az 
az előrehaladott stádiuma, amely még 
nyaralás közben is rájön a Ch.-ban szen
vedőkre.

DOB UCCA. Geográfiai csoda. Télen 
Pesten van, nyáron Siófokon.

EIBENSCHÜTZ. Az angol Dancing- 
House nagymarosi elnevezése.

FÜRDŐTRIKÓ. A divatos szabású női 
estélyi ruha szolidabb fajtája.

GUSZTUS. A nyárilakások túlnyomó 
részébe való beköltözés főkelléke. Mert 
ezekbe az istállómenti appartementokba 
beköltözni — gusztus kell.

HOTEL. Nyaralókat sújtó elemi csa
pás.

ÍRJÁL! Fenyegető kiáltás, mellyel az 
író nyaralni induló neje búcsúzik Pesten 
maradt urától.

KECSKEKÖRÖM. A balatoni stran
don pedikűrözők száj- és körömhagyo
mánya.

MÓR. Többféle van, úgymint siófoki,

abbáziai és velencei Mór. Utóbbiról 
Shakespeare tragédiát írt daleszban el
mesélve.

NAPFÜRDŐZÉS. Nyaralók végzik 
bőrfelületük ama részén, amelyet még 
nem nyúztak le a nyári vendéglősök és 
panziósok. •

OTTHON. Lecsúszott pesti exiszten- 
ciák frekventált nyaralóhelye.

POFON. Egyes fürdőhelyek főattrak
ciója. A siófoki és a nagymarosi P. hí
resebb, mint az Andrássy úti P.

RICSAJ. Pesti utasok koncertje a ba
latoni vonaton.

SVÁB. Budakeszin és Törökbálinton 
élő nomád népfaj. A pestiekből él.

SZÚNYOG. Állatfaj. Ezeknek segít
ségével szoktak a nyárilakás-tulajdonosok 
és szállodások vendégeket csíjmi.

TABLE D'HOTE. Étkezési mód a 
fürdőhelyeken. Fogyókúrák végzésére 
igen alkalmas.

TYÚKSZEM. Strandokon látható tár
sadalmi kinövés.

URUGUAY. Egy hely, ahol esetleg 
nem találkozunk nyaraló pestiekkel.

VENDÉG. Utolsó ember a fürdőhely
tulajdonosok szemében.

ZERSPRING! Vezetőszempont anziksz
lapok írása közben.

X., Y. Ezek azok, akikkel a nyaraló 
asszonyok Pesten gürcölő férjeiket meg
csalják. (HESZPERUSZ)

Festik a házat
Kora reggel az ablak üvegén 
Bekukkant hetykén egy f  estöle gény, 
Kezében pemzli, ajkán pajkos nóta, 
Ettől nem alszom hosszú napok óta.
A bajsza fess, mint egy fiók-ecset, 
Dalol sokat és mázol keveset,
De munkájában van stilus, zamat: 
Festik a házamat!

A lépcsőn rongyok, festékpor, szemet, 
Damokles csebre lóg fejed felett. 
Ravasz a festő és ha nem vigyázol, 
Fehér ruhádra barna stráfot mázol, 
Vagy pár kacér pettyet helyez reád, 
Üdvös vigyázni némikép tehát, 
Mivelhogy féltem nyári mázamat: 
Festik a házamat!

Már bánatomban festéket iszok,
Az egész házban úr lett a jászok 
S mire az üggyel készen kéne lenni,

Sikerül mindent piszkosabbra kenni.
A háziúr veregeti hasát:
Mily drága szennyel jár a tisztaság!
S megadóztatja öröm-lázamat:
Festik a házamat!

Jaj de h ü lye !
Egy fiatalember panaszkodik a dok

tornak, hogy erősen hortyog és valami 
szert kér ellene.

__ Olyan nagyon horkol? — kérdezi
az orvos.

— De még mennyire! Sokszor magam 
is felébredek rá.

— Tudja m it? ... Aludjon egy másik 
szobában.

Csak röv id en !
Az egyiknek vaj van a fején, a másik

nak faj van a vején, a harmadik esetben 
— Vay nincs a helyén.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
---------------------------------  —  — — I III -----------------------------------------------------

Kedves Lakatos László,
a kitünően szerkesztett „ Reggeli Ujság"-ban „Lakatos László, a drámaíró, nem lehet 
a Magyar Színház dramaturgja” címen azt írta egyik temperamentumos és talen- 
tumos kollégánk, hogy „Lakatos László, aki kétségtelenül nagyon tehetséges, művelt 
és európai tájékozottságú újságíróy a maga beteg pesszimizmusával, epétől fakó 
egyéniségével végzetes ballasztja lehet a nagy lendületű új igazgatónak” , — továbbá: 
„Lakatos Lászlótól azért sem ildomos és nem is etikus a dramaturg széket elfoglalniy 
inert ő aktív kritikus és aktív drámaíró. Ez a kérdés túlmagasodik Lakatos László 
személyén. Elvi jelentőségű

Szó sincs rólat kedves barátom, hogy én most téged 
okád' megvédjetek, akár támadjalak. Az előbbire nem szo
rultál ráy az utóbbira nem adtál okot. Magam is elvi magas
latról nézem a kérdést, akárcsak jeles kollégám a „Reggeli 
Újság” hasábjain. Mégis kénytelen vagyok az ügy szubjek
tív sallangját is észrevenni. Ép huszonöt esztendeje, hopy 
ismerjük egymást, évekig együtt dolgoztunkr azután is sű
rűn találkoztunk és vitatkoztunk csöndes estéken, fáradt 
éjszakákon. Már akkor, amikor csak mint újságíró róttad 
a sorokat (olyan szaporasággal, amire talán csak egy-két 
Szegedről vagy Váradról idekerült zsurnalisztánál találni 
példát), éreztem, hogy túlnőttél a lázas kolumnák keretein 
és elöbb-utóbb kitör belőled a novellaíró. Színpadra lépése
det nem mertem volna ily határozottan megjósolni, mert 
lázadó természetedet ismerve, úgy okoskodtam, hogy a 
dráma kegyetlen spanyolcsizmáját méltatlannak tartod 
formákat szétrepesztö energiádhoz és nem fekszel bele a 
színpadi Prokrustes-ágyba. Úgy tudom, inkább a nagyobb 
kereseti lehetőség lendített a színpadra, mint az a meg
győződésed, hogy igazi író csak jelenetekben és párbeszé
dekben tudja revelálni magát, — és eszem ágában sincs, 
hogy ezért a lépésért gáncsoljalak. Az írónak, főleg Magyarországon, ahol újságírás
tól mentes szépirodalomból ember még nem élt meg (ideszámítva a legnagyobbakat is), 
önmaga iránt való kötelessége, hogy — ha csak valami esélye van — a színpadot s a 
vele járó nagyobb falat kenyeret meghódítsa magának. Téged nem egy szép siker 
igazolt itthon és a külföldön, főleg Olaszországban és Németországban. Sajátos 
témáiddal, fanyar (de élvezetes) szellemességeddel, paradox ötleteiddel, bátor
l*szichológiáddal új csapást is tudtál vágni a drámaírás vigasztalan egy form as ágú 
erdejében, ahol a fák rendezői utasításra sorakoznak és a bokrok a színpadi fodrász 
műgondjával vannak megnyírva, hogy egyik pont akkora legyen, mint a másik.

Epétől fakó egyéniségedet, beteg pesszimizmusodat és savanyú világnézetedet 
sohasem rajtad, az emberen, hanem írásaidon keresztül kémleltem. (Az ember 
engem csak mint magánembert érdekel, — ezzel nincs dolga a nyilvánosságnak.) 
Van epéd, hogyne volna, pesszimista is vagy sokszor, a világnézeted se csupa derű. 
Igaz. De hány író mondhatja el magáról, hogy nincs epéje, hogy optimista és hogy 
mindig derűsen látja a dolgokat? Az épé tien, homéri mosolyú optimisták, ha költők, 
a csúcson állanak. Kevesen vannak, alig tiz-húsz — Hellász óta. Angolban Dickens, 
magyarban Jókai volt az utolsó. Orosz niyics, német nincs, olasz nincs. Jó néhány 
évtized óta nem a derűs világnézet, a bölcsességbe hajló humor szüli a zseniket, 
hanem a kesernyés életszemlélet, amely a legújabb kor szociális áramlatainak tajték
ja, a szatirikus véna, amely inkább védekezés, mint támadás a nagy kapitalizmus szü
netlen visszaélései és gyakran az elnyomottak vad ostromai ellen. Ezt az irányzatot 
a legmagasabb fokon Bemhard Shaw képviseli. Nálunk Molnár Ferenc a senki által 
meg nem közelített művészi megszemélyesítője. Benned, Lakatos László, egy unciával 
sincs több epe, mint Shawban (akiben csak azért van több, mert többet engedhet
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meg magának), — amivel persze nem akarlak megsérteni. (Ezt így mondanád te, 
én meg így formuláznám: nem akarlak shaivi mértékkel mérni.) Legföljebb egyben 
adok igazat R. U.-beíi kollégámnak, abban, hogy a mi szörnyű beteg társadalmunk- 
nak nem epe és pesszimizmus kell, hanem türelmes és jólelkű orvos. Ezt ugyan 
nem írta meg, de valószínűleg ez a gondolat lebegett a tolla hegyén. Viszont te, a 
publicista, aki drámát írsz az újságba és te, a drámaíró, aki publicisztikát művelsz 
a színpadon, joggal mondhatod: ebben a panamákkal, gonosz törtetéssel, szívtelen
séggel és durvasággal fertőzött társadalomban nem lehet rózsavízzel körüljárni, — 
ide vitriol és korbács, epe és szatira kell. Nyilván nem azért savanyú a világnézeted, 
mert ebben örömed telik, hanem maga a világ savanyú, amely körülvesz és fojtogat 
bennünket. Sa/vanyú embereket sokszor próbáltam már felvidítani, — a vége az 
lett, hogy rámragadt a savanyúságuk és mikor döbbenten ráeszméltem, a hetedik 
határba futottam előlük. A te savanyúságod, Lakatos László, nem a köznapi lelkek 
sívár vetülete. Legalább én mindig megláttam rajta a mély értelem, az elgondolás, 
a töprengés színfoltjait.

Hogy ez mind szubjektív dolog és megszegtem adott szavamat?. . .  Lehet. De 
valahogy úgy érzem, hogy ez a szubjektív okvetetlenkedés realitásokhoz adott kulcsot, 
amikből valamennyien okulhatunk egy keveset. Hogy aztán te, kedves Lakatos László, 
összeférhetetlen helyzetbe kerültél, mert aktív drámaíró létedre dramaturgi tiszt
séget vállaltál az újjászülető Magyar Színháznál, erre azt kell mondanom: nem 
hiszem, hogy akad épkézláb dramaturg, aki életében néhány színdarabot maga is ne 
írt volna és akármilyen Loucheur vagy Vida Jenő volnék, egy garast sem adnék 
olyan színház finanszírozására, amelyiknek — teszem azt — novellaíró vagy lírai 
költő a dramaturgja. Nem is ebben van az a bizonyos erkölcsi inkompatibilitás. 
Hanem talán arra céloz kollégám, hogy te a magad darabjait és átdolgozásaidat 
jogod játszatni a Magyar Színházban. Nos, ezt nagyon is valószínűtlennek tartjuk, 
még azok után a ragyogó példák után is, amelyekkel Hevesi Sándor és utána egy-két 
más direktor és dramaturg szolgált, akik a saját darabjaikat és adaptálásaikat 
játszatták a színházaikban. Vagy csak közadókból fentartott Múzsahajlékokban 
tolerálják direktor és szerző eme kettős arculatát? Kénytelen vagyok azt mondani: 
nem esnék kétségbe, ha a Magyar Színház a te darabodat is bemutatná. Pláne, ha 
jó az a darab.

Most pedig csodálkozni fogsz azon, mivel fejezem be ezt az írásomat. Csak két 
szó: nincs danrabom. Ezért engedtem meg magamnak, hogy ebbe a kérdésbe bele- 
kotnyeleskedjek. MOLNÁR JENŐ

A szerzők új vezére
— Hallottad? Harsányi Zsolt, a Szín

padi Szerzők Egyesültének kitűnő új 
elnöke és a magyar szerzők örök hűséget 
esküdtek egymásnak.

— És mi volt az esküszöveg?
— Egészen rövid: Zsoltomiglan, Zsol- 

todiglan.

Dalnoki Viktor és a „Marké”
Régebben, mikor Dalnoki Viktor a 

Markó ucca közelében lakott, történt ez 
az eset.

A művész szobalánya napról-napra 
látta, mint vonulnak be előkelő urak a 
Markó uccai fogházba kis kofferrel a 
kezükben. Dalnoki akkoriban sűrűn ven
dégszerepeit a vidéken. Egy napon így 
szólt felesége a szobalányhoz:

— Juci, készítse elő a nagyságos úr kis

kézitáskáját. Csak hálóinget meg fog
kefét tegyen bele.

A szobalány ki akart menni, de az ajtó
ban visszafordult és csöndesen meg
szólalt:

— És hazulról élelmezzük a nagyságos 
urat?

Bárdos és Juhi
Ketten együtt pályáztak a Magyar 

Színházra. És mert Budapesten vagyunk, 
természetes, hbgy már az első percben 
megszületett a vicc. Szólt pedig imigyen:

— Kiugrott a Juhi a bokorból.
A második vicc ez volt:
— Ahova csak Juhi az ember, Bárdost 

találja.
A harmadik (ezt Heltai Jenő mondta), 

így hangzik:
— Nem szül gyáva Juhlat Nubia 

Bárdosa.
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Egy panamista élete

A hivatalban A golfpályán Osztozkodás „Markó”

H o g y  kezdte
Vértes VM arcell ?

Párizsban gyönyörű villája, nagy írók 
és művészek, híres politikusok és diplo
maták által látogatott szalonja, irigyelt 
baráti köre van egy magyar zseninek, 
Vértes Marcellnek. Mikor kiment, a te
hetségén kívül csak a vasúti költséget, 
meg néhány napra való élést vitt magá
val. Hetekig nyomorgott, hónapokig küz- 
ködött, nélkülözött. Mígnem fölfedezték. 
Először az egyik újság, aztán a ynásik 
újság, aztán az egyik, ynajd a másik

nagy párizsi cég, amelyiknek művészi 
plakátokra volt szüksége és vele rajzol
tatta meg őket, végül valamelyik szín
ház, amelynek díszleteit és jelmezeit 
Vértes tervezte. Első nagy kiállítása 
után hasábos cikkeket írtak róla a mű
vészet komoly orgánumai. Ma egyik leg
divatosabb és legdrágább portréfestöje 
az előkelő párizsi társaságnak. Itt tart 
Vértes Marcell. És hogyan kezdte? Ezt 
akarom elmondani történelmi hűséggel.

Vagy húsz évvel ezelőtt a Rákóczi úti Balaton kávéházba egy borzas, csupasz- 
képű, sovány, kissé szánalmas külsejű cvikkeres fiatalember lépett be. Az egyik 
pincérhez fordult, engem keresett. A Borsszem Jankó gárdája akkor ebben a kávé
házban tanyázott. Az idejáró politikusok, színészek. írók, sportemberek, szóval a 
„tanulmányfejek” vonzották ide a karikaturistákat. A tizenhat-tizenhét évesnek 
látszó ifjú sápadtan elém állt és egy szerény kis rajzot nyújtott át. Két pesti figu
rát ábrázolt, akik egy hegy alján heverésztek.

— Vicc van hozzá? — kérdeztem.
— Az nincsen, kérem — mondta.
— Hogy hívják magát, barátom?
— Vértes Marcellnek.
— Rajzolt már valahová?
— Nem kérem, még sehová, szerkesztő úr.
— Jó, hagyja itt.
A rajz a következő számban megjelent. Ez volt a címe: „A Vértes alján” . És ez 

volt a vicc: „Te, Dolfi, fogadok, hogy ennek a Vértesnek is egyszer Weisz volt a 
neve” . Ezt a kis „házi tréfát*4 engedte meg magának a Jankó egyik munkatársa, 
akinek a rajz a kezébe került, hogy szöveget írjon hozzá. Én már bizony nem emlé
keztem rá akkor, hogy magát a rajzolót is Vértesnek hívják. A lap megjelenése után 
dúlt arccal állít be hozzám Vértes.



— Kérem, szerkesztő úr, — mondta — engem egy szörnyű sértés ért.
— Micsoda? — néztem rá meglepődve.
— Az a szöveg, amit a rajzom alá tetszett nyomatni...
— Miért? Hiszen az egy ártatlan vicc.
— Csakhogy, kérem, én is Vértes vagyok és Weisz a családi nevem.
Elnevettem magam és gratuláltam az ifjúnak, aki ilyen emlékezetes módon

vonul be a Borsszem Jankó művésztársaságába. Vértes Marcell megbékélt és föl
vette az első honoráriumot. Akkor talán tíz koronát vagy még kevesebbet. És ettől 
fogva rendszeresen dolgozott. Képességei félelmetes arányban bontakoztak ki. Ez a 
félig még gyermekművész mindent önmagából merített. Soha senki sem tanította. 
Amit csinált, abban csak az öntudatlan művészete kalauzolta. Csakhamar meg
ismerkedett Major Henrikkel, akinek akkor már számottevő sikerei voltak és Zórád 
Gézával, az elegáns világ rajzolójával. Ketten közrefogták Vértest és ott a kávéház 
márványasztalán kezdték tanítani az alapismeretekre. Az ifjú fogékony tanítvány
nak bizonyult. Csak egyre nem kellett oktatni: megfigyelésre, vagyis ötletekre. Vér
tes szeme csalhatatlan volt. Emlékszem első munkáira: a pesti gebékre, akik szo
morúan lógatták fejüket a „stand” -on, a nevető kutyákra, a groteszk cserkészfiúkra, 
az uccai élet jellegzetes alakjaira. Öserő, őshumor volt ezekben a hevenyészett, oda
vetett rajzokban. Vértes hamarosan fémjelzett név lett, a céh egyik leghecsültebb 
tagja. Száz és száz kacagtató rajzát őrzik a Borsszem Jankó évfolyamai.

Major Henrik, a „fejek” mestere, lett a leghívebb barátja. Ketten reprezentál
ták a megújhodott, friss formákban csillogó, franciásan könnyed és elmés, mégis 
budapestien eredeti karikatúra művészetet. Tudtuk mi már akkor, hogy Major és 
Vértes nevét egyszer szárnyára kapja a világhír és büszkén fogjuk emlegetni, hogy 
ez a két markos legény a Borsszem Jankónál kezdte, ugyanott, ahonnét Jankó János, 
Faragó József, Bér Dezső, Gáspár Antal zsenije sugárzott szét, ahol tradíció csak 
annyiban van, hogy tehetségtelen rajzolónak nincs helye, de mindenkit, aki új ötle
tekkel, új formagondolattal jön, tárt karokkal fogadunk. M. J.

— Rebbe, taníts meg engemy hogyan lehet jninamázni.
— Micsoda nagyzási hóbort ez tőled? Mi vagy te? 

Egy dzsentri?

K edves
Borsszem  Jankó !

Hittanórán a lelkész a 
Rllnemes cselekedetekről 

tart előadást.
— Gyakran nemesebb 

dolog adni, mint kapni,
ü í| — mondja.

—  Az én édesapám is 
ezt mondja, — szól közbe 
egy diák.

— Akkor derek ember 
az apád. Mi a foglalko
zása?

— Boxbajnok.
Még egy Kohn-vicc
Rendőrtiszt: Neve? 
Panaszos: Kohn Mór. 
Rendőrtiszt: Azt min

denki mondhatja.
Panaszos : Majd bolond 

lesz mindenki mondani!
Fiiletlen gom b

— Mi az, ha valakinek 
egy értékes aranyórát 
húsz pengőért ajánlanak 
megvételre?

— Nos? . . .
— Az egy ketyegte tő 

ajánlat.
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„Szeged és Vidéke" 
„A Polgár" - „A Nap"

Róna Lajos könyve Molnár Jenőről
„Harminc év az újságíró-pályán” cím

mel jelent meg a na]>okbam Róna Lajos 
három kötetbe foglalt memoárja. Egy 
ko'i'szak történelem, egy darab Magyar- 
ország ez az impozáns munka. A napi
sajtó érdeme szerint méltatta kiváló kol
légánk müvét, amely a történelemírónak 
úgyszólván nélkülözhetetlen forrása lesz, 
ha a századfordulót nemcsak adatok 
alapján akarja szemléltetni, hanem lelket 
is Önt bele. Róna Lajos elevenségtől lük
tető hármaskönyve annyiban értékesebb 
az átlagos újságíró-memoároknál, hogy 
nemcsak időben, de térben is több dimen
ziója.

Az író Szegeden és Nagyváradon 
járta ki az ujsá gír óiskolát, ami annyit 
lesz, hogy mestereknél végezte inaséveit. 
Minket érzelmi és hangulati szálak el-

tcphetetlendl fűznek a magyar műveltség 
e két klasszikus várához. Szegeden Mik
száth és Tömörkény, Váradon Ady és 
Biró Lajos szelleme nyomta rá bélyegét 
egy egész írónemzedékre. Róna Lajos a 
harcos újságíró rajongásával tiszteleg 
előttük és rengeteg olyan vonást fedez 
föl az immár irodalomtörténeti reliefe
ken, amelyek az ő följegyzései nélkül ta
lán elmosódtak volna.

Engedtessék meg nekünk, hogy ez egy
szer a hiúság látszatát provokálva, 
Rónfi könyvének azt a két megkapó pasz- 
szusát közöljük, amelyek e lap szerkesz
tőjéről szobiak. Az egyik, két oldalra ter
jedő leírás, az első kötet „Szeged és Vi
déke” fejezetében, a másik ugyanott „A 
darabont-uralom és a nemzeti ellenállás” 
cím alatt jelent meg. Itt adjuk:

M olnár Jenő dr., a Szeged és Vidéke egyik főmunkatársa, Szabadkán született, 
Szegeden nőtt fel s egészen fiatalon lett munkatársa a szegedi zsurnalisztiká
nak. Ö a versíráson és a novellákon kezdte, a redakción kívül, de ahogy 

hivatalosan belépett a szerkesztőségi kötelékbe, a műhelyben a napihír-íráson 
kezdte el. Régi babona és talán igazság ugyanis, hogy igazi újságíró csak abból 
válik, aki napihírnél kezdi az újságíró-mesterséget. Ezt ugyanis a legnehezebb 
megírni, itt nem lehet szót csépelni, nem lehet „lantolni” , szabadjára bocsátani a 
fantáziát, képeket ábrázolni és hangulatokat festeni, itt precízen, egyszerű, vilá
gos mondatokban, nem hosszan és nem röviden, amennyit a napihír tárgya meg
érdemel, kell lerögzíteni az eseményt. Jó újdonságot, napi újdonságot írni, ez 
tulajdonkép a legnagyobb újságíró-művészet, erre csak vérbeli, perfekt, kiegyen
súlyozott, a tollal könnyedén bánó hírlapíró képes.

Molnár Jenő barátomnak azonban nem a napihír-írás volt a főfoglalkozása a 
Szeged és Vidékénél. Ő eleintén mégis csak inkább szépíró volt, az irodalmi, művé
szeti és színházi irányokban kibontakozó hírlapírói mesterség művelője, aki tár- 
eákat írt, bökverseket, színes riportokot, hangulatokat, színházi és művészeti kri
tikákat. Választékos nyelvezete, stíluskészsége predesztinálták Molnár Jenőt erre 
a kivételes szerkesztőségi szerepkörre. Minthogy akkoriban napilapnál, különösen 
vidéken, az újságíró-mesterember nem lehetett válogatós s munkavállalásban, írt 
«  vezércikkeket is, sőt a hét bizonyos napjain mindig ő írta a vezércikkeket, itt 
azután éppen nem válogathatott a témákban, írt politikáról, közigazgatási, társa
dalmi és irodalmi eseményről, arról, ami éppen kiütköző napi aktualitás volt és 
amit a szerkesztő vezércikktémául kijelölt. Roppant munkaerő volt már egész fia
talon. A műhelyben a leghasznosabb és a legtevékenyebb, folyamatos gyorsaság
gal írt, rövid percek alatt tele volt a kutyanyelv azzal a remek, jól olvasható, fér
fiasán kaligrafikus írásával, amely még külön is értékes tulajdona volt. Legjobban 
szerette azonban a színházat, ahol minden este megjelent, persze rendszerint a szí
vén keresztül is érdekelve, informálva mindig a kulisszamögötti eseményekről, az 
intimitásokról. Mint abszolút rendszerető emberre, mindig biztosan lehetett rá szá
mítani az ujságcsináló műhelyben, mindenkor a helyén volt, pontos, lelkiismeretes, 
megbízható, az ujsá gíró-mesterem bér szobrát lehetett róla kifaragni. Néhány esz-
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tendei szegedi hírlapírói tevékenysége után, mint perfekt újságíró került fel Buda
pestre, a dr. Vázsonyi Vilmos főszerkesztésében megjelent „A Polgár” című új 
napilaphoz. De — kivált eleintén — csak félig vált budapesti emberré, majdnem 
minden héten leutazott Szegedre, visszahúzta a szíve, az imádott szülői ház, a régi 
megszokott szabó, a suszter, hazavonzotta a tiszta tiszamenti levegő, visszajárt 
ihletért, romlatlan gondolatokért, friss és becsületes impressziókért. A Polgártól

hosszabb idő óta belső munkatársa ajánlott. Érdekes és megható találkozás volt 
ez Molnár Jenővel, egykori szegedi szerkesztőségi társammal, együtt jelentünk meg 
Braun Sándor dolgozószobájában, aki miután már informálva volt az előzmények
ről, azonnal szerződtetett mindkettőnket, egyenként havi háromszáz korona fize
téssel. Szokatlanul nagy gázsi volt ez, még aznap híre futott a sajtóban és alig 
akartak hitelt adni neki.

— Két „vidéki”, — mondták — havi háromszáz korona fejenkénti fizetéssel! 
Hihetetlen! Ki protezsálta ezeket? Ki lehet ezeknek a komája?

Hamarosan kiderült, hogy tulajdonkép nem protezsált bennünket senki, de azt 
hiszem, meg tudtunk felelni még azoknak az óriási és kivételes igényeknek is, ame
lyeket abban az időben A Napnál és egyedül csak itt támasztottak az újságíróval 
szemben. Válogatott, legelsőrangú dolgozótársak, remek hírlapírók voltak akkor 
A Nap szerkesztőségének tagjai, már újonan betanítva és kiképezve. Braun Sán
dor iskolájában, dr. Hajdú Miklós keze alatt, nem volt könnyű feladat ebbe az 
ensemblébe beilleszkedni, itt megütni a mértéket, amely, ismétlem, rendkívüli igé
nyeket jelölt ki.

Molnár Jenő lett A Nap szerkesztőségi munkájának egyik legbiztosabb támasza, 
hamarosan dr. Hajdú Miklós szerkesztőnk jobbkeze, első „tanársegédje” , szilárd 
pont a redakcióbán, alkotmánybiztosíték, aki mindig a helyén volt, akire mindig 
számítani lehetett, aki minden munkát, a szokványmunkát és a stílusosabb dolgo
zatot egyformán gyorsan és jól elvégezte. (A „Szeged és Vidéke” fejezetből.)

A  szegedi levegő tette-e vagy másvalami, de bizonyos, hogy majdnem minden 
író, aki itt nevelkedett, humorosan fogta fel az élet tragikumát. Nem tudom, 
ki hagyta rájuk ezt a demokritosi szellemet, valaki rájuk hagyta és ha nem 

is egyenlően, de megosztoztak rajta. Molnár Jenőnek is jutott belőle. Pedig ő iga
zán szürkén indult: szürke gérokkban, szürke cilinderrel. De ez a szürke elegáncia 
friss és színes fantáziát takart. Neki mindegy volt: milyen téma került a tolla 
alá, mindig tudta, miben mi a kinevetni való. A kaszárnya-humor legbecsesebb 
kincseit ő mentette meg a magyar irodalom számára. Ma már fekete kabátban jár 
és fekete kalappal és csak a haja szürkült meg a harminc év előtti divat szerint, 
de a temperamentuma színes és fiatalos. („A  darabont-uralom és a nemzeti ellen
állás” fejezetből.)

átfutott a jó híre A Nap 
Rökk Szilárd uccai szer
kesztőségébe, ahol a leg
zseniálisabb magyar lap- 
szerkesztő, Braun Sándor 
uralkodott. 1907 őszén meg
hívást kapóit Braun Sán
dortól, nem volna-e hajlan
dó A Polgártól átmenni A 
Nap redakciójába. Véletlen 
folytán ugyanabban az órá
ban, ugyanabban a percben 
jelentünk meg Braun Sán
dor fogadószobájában, 1907. 
évi október hó első napján. 
Én Aradról jöttem az egy
évi önkéntesi esztendő le- 
szolgálása, a tartalékos
tiszti vizsga letétele után, 
engem Székely Miklós bará
tom, A Napnak már akkor

#
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Bajor Gizi: Hajnalban, délbeny este Gombaszögi Frida: Valami magas he- 
Abbáziában leszek, mert ott sok az Azra. gyen, ahonnét jó új szerepre nyílik ki

látás.

Bethlen teljesítette 
az ellenzék régi óhaját
A londoni út kulisszatitka

(Saját tudósítónk ujjából kiszopva.) 
A közvélemény ' érdeklődésének előteré
ben még mindig Bethlen londoni útja 
áll. De, hogy miért volt Londonban Beth
len, azt kevesen tudják. Hát mi meg
mondjuk. Megszokhattuk, hogy a minisz
terelnök semmit sem tesz ok nélkül. Emö- 
gött a londoni útja mögött is nagyfon
tosságú politikum rejlett.

Bethlen már régen észrevette, hogy 
az ellenzék mintha kissé elégedetlen len
ne és ezért régi vágya, hogy a nyomott 
kedélyállapotban levő ellenzéknek kedvé
ben járjon egy kicsit. Elhatározta tehát, 
hogy az ellenzék egy régi óhaját telje
síti. A figyelmes miniszterelnöknek — 
hogy, hogy nem — fülébe jutott, hogy 
az ellenzék már régen szeretné őt kint 
látni. Hát ez most beteljesült. Bethlen 
kiment Londonba és kint volt. Abszolút 
kint. Még hozzá jó néhány napig.

Ilyen egy cuki miniszterelnökre 
mondjon még az a csúnya ellenzék csak 
egy szót is!

 ̂ E llesett m ondások 
a k ü lönböző strandfürdőkről

— . . .  Láttad? Az Adél derékig festi 
magát.

— . . .  Miciy tüstént gyere ide, tizenkét 
éves korában még nem ül az ember a 
bácsik nyakába.

— . . .  Kicsit drága ez a vendéglő . . .
Majd elblicceljük a kabinosné borravaló
ját. /

— . . .  Ugyan, ne nézze a trikóm, ez 
csak a tavalyi moly-lyuk.

— . . .  Azért itt mégis jobb a publikum, 
mint az Ingyenben.

Kedves Borsszem Jankó !
A tizenötéves Magda édesanyját be

hivatja az iskola igazgatónője.
— Kérem, nagyságos asszony, az ön 

leánya úgy jön az iskolába, hogy az 
kész botrány.

— De bocsánat. . .  az én lányom 
olyan, mintha skatulyából vették vol
na ki.

— Igen . . .  de púderos skatulyából.
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Gaál Franciska: Az idén természete
sen az isteni magas (szériájú) Fruska- 
górán töltöm a nyarat.

Lábass Juci: Firenzébe és Rómába me
gyek múzeumokat látogatni. Főleg Leo
nardo d’Alvinczy érdekel.

Honthy Hanna: Én
Pesten nyaralok. Ez a 
mostani nyár szebb, mint 
„A  régi nyár” , olyan, 
mint Az első tavasz.

Titkos Ilona: Még nem
biztos, hogy egyáltalán 
nyaralok-e. Tamás va
gyok benne.

. Relie Gabi: Hegyek 
közt akarom tölteni a 
nyarat. Elég volt a parti
túrákból.

K özszállítási igeragozás
Én szállítok,
Te állítsz (hamis nyugtát),
Ő dagad.
Mi szállítunk,
Ti (falhoz) állíttok.
Ők tagadnak.

— Az én apám nagyon diszkrét 
ember. Képzeld csak, egyszer észre
vett egy növel és nem szólt nekem 
egy szót sem.

— Az én apám sokkal diszkrétebb 
ember. Az én apám olyan diszkrét, 
hogy még ma se tudom, hogy hívják.
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F alusi X T
k u t y a  a  1 N a g y v á r o sb a n

írta : M Ó R A  F E R E N C

P ersze, hogy én magam vagyok az illető. Nem 
mint hogyha a magam falujában valami nagy 
kutya volnék. Vagy mint hogyha kutyálkodási 

hajlamok pezsdülnének föl bennem, amikor fölszaba
dulok Pestre. Egészen másirányú kutyái szempontok 
érvényesülnek, mikor hazám fővárosa keblére öleli 
személyemben öreg vidéki gyermekét. Azaz hogy az 
a baj, hogy nem érvényesülhetnek ezek a másirányú 
szempontok. Nem látok én ebben a pesti városban 
szénásszekeret, amelyiknek alája húzódhatnék, hogy 
tökéletes biztonságban sunyíthafcnék ki az előkelő 
világba és gondolhatnám magamban, hogy „megállj, 
te Pest, kerülj csak te egyszer az én uccámba!”

A szénásszekér alá bújást mindenesetre elkez
deném már a nyugati pályaudvar előtt, mielőtt a 
n e m t ő k körme közé kerülnék. Ezek a mitológiai 
lények nőneműek és nem tévesztendők össze a men

tőkkel, noha szintén mentéssel foglalkoznak. Mentenek süketeket, vakokat, fogat
lanokat, inaszakadtakat, szeplőseket, hajléktalan mosóasszonyokat, önhibájukon 
Jdvül nyomorba jutott cipőfelsőrészbetét készítőket, munkanélküli toronygomb ara- 
nyozókat, kiből milyen szakma iránt való szimpátiát és áldozatkészéget néznek ki. 
Engem valószínűleg mint a gyermekszakmában érdekeltet tartanak nyilván, mert 
mindig az elhagyott gyermekek nevében köszöntenek és hozzávetőleges számításom 
szerint múlt október óta eddig csak énrajtam másfélmillió elhagyott pesti gyermek 
számára hajtottak be fütyülőcukorra valót. Kedvesen, közvetlenül, pengőhöz 
ragaszkodva a húszfilléres helyett és nem komplikált szerkezetű urnával szeren
csétlenkedve, hanem minden teketória nélkül a retikülbe ejtetvén az obulust.

Ma négyszer jártam azon a tájon, ahol a nemtők poszton állnak és azt hiszem, 
még az elalélt teknősbékák fölélesztésének céljaira is belenyúltam a zsebembe. De 
mikor az ötödik nemtő is rámtátotta a retiküljét a Magyarországon sínylődő kvek- 
ker gyermekek teleltetési akciójának lehetővé tételére, akkor fölforrt az epém.

— Kérem, — mentegetődztem egy methodista levita alázatosságával — én 
csak a grönlandi szerecsengyermekek iránt érzek részvétet.

A nemtő az intelligensebb géniuszok közé tartozott és elértette a gúnyt.
— Pardon, — kacsintott rám derűsen — azt hittem, vidékinek tetszik lenni.
S rögtön útját állta eĝ y másik falusi kutyának.

V égigcsavarogtam az este a pesti nagy uccákat. Belefelejtkeztem a világító
reklámokba, különösen a Mária-pirosokba, ez szép nagyon, mifelénk nem 
látni ilyent, muszáj piros üvegcserepeket tartani az íróasztalomon, ha gyö

nyörködni akarok a világban — észre se vettem, hogy elszaladt az idő. Mintha 
messziről dúdolta volna valaki a pesti kupiét: „Csöndes a körút s az O ktogon...” 
Az ám, csakugyan, otthon, minálunk már éjfélre is járhat, az órám szokás szerint 
áll, nézzük csak az égi óramutatót, hányra jár a Cassiopeia?

Kicsi ez a pesti ég, a csillagok is olyan bágyadtasak, látszik rajtuk, hogy itt 
elhanyagolják őket, nem tekintgetnek föl rájuk, magam is alig találom köztük a 
járást. Ahogy nézgelődök az égre, panoráma-mutogató hang verklizik a hátam 
mögött.

— Tessék kérem, tessék, a legújabb amerikai rendszerű csillagvizsgáló 
t e l e s z p ó k ,  látható rajta a Jupiter, a Vénusz, a Marsz, a Fiastyúk és az összes 
többi bolygó, sötét éccakába is látható, csak öt ven fillér. Tessék kérem, tessék Î

Mivel egyetlen bolygó vagyok a környéken, kétségtelen, hogy a felszólítás hoz
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zám van intézve s mint udvarias ember, engedelmeskedem. Kiguberálom az ötven 
fillért és rövid használati utasítás után belenézek a hosszú hurkatöltö csőbe. Ürge- 
tem-forgatom és konstatálom, hogy valóban egészen új rendszerű ez az amerikai 
teleszpók. Szabad szemmel látni a csillagokat, de ezen keresztül nem.

— Na ja, — ásít a póktulajdonos — hiszen mondtam, hogy a sötét éccaka is 
látható, hát azt látja uraságod.

A  szállodámhoz közel levélpapírüzeme van egy ifjú gentlemannek. Nem tartozik 
a legvirágzóbb üzemek közé, amint látom. Pedig már egész rekedtre kiabálja 
magát az istenadta:

— Csak húsz fillér egy csomag selyemmel bélelt levélpapír, amin magától meg
íródik a levélpapír és a hölgy örömkönnyeket sír. Csak húsz fillér, hölgyeim és 
uraim, finom vétel, előnyvétel, utánvéttel és részvéttel.

Gyöngéllem az ügyet. Ennél már mink falusiak is előbbre vagyunk. Láttam én 
a szegedi szegénypiacon egy csutkanyakú magyart, aki egy pár rossz csizmát árult, 
mivel most már, hogy nyiladozik az idő, a rendes ember úgyis felköszön a csizmá
nak és mezítláb jár földanyánk hátán.

Tehát a magyar előtt tartózkodik a csizma és a csizmán tartózkodik egy veréb. 
Ha valaki közeledik, akkor fölrebben, csippen is egyet, de el nem száll, mert oda 
van kötve a csizma füléhez spárgával.

— Hát ez a veréb, bátya? Ezt is árulja kend? *
— Nene, uram, — magyarázta a csutkanyakú — hát ez a 1 e k r á m. Hogy 

jobban észrevögyenek a népek.
Nem is tudom, mi lesz ebből a Pestből, ha mink egyszer nekiduráljuk magun

kat az üzletnek.

E lcikázik egy madár az Andrássy úti lámpák fényében. Furcsa készé repüléssel 
bukik a föld felé. Egy hölgy elvisítja magát:

— Jesszus, patkány!
De aligha patkány, mert már megint fölvágódott a lámpáig.
— Eh, veréb, — mondja egy monoklis úr — nyilván kiesett a fészekből.
— Dehogy, — állt meg mosolyogva egy másik úr — a veréb már ilyenkor nem 

esik ki a fészekből, csak mikor a fiai megnőnek és kitaszigálják belőle. Ez fecske* 
kérem. A fecske költöző madár, tetszik tudni s most keresi az utat.

Lám, csakugyan fecske. Az emberek meg vannak illetődve és poetikus érzéseik 
támadnak. Egy kopasz úr le is veszi a kalapját, fölemeli a fejét a lámpa felé és- 
nagyot szippant.

— Á, ózon, érzitek?
A hozzátartozó hölgy is érzi. Mások is kezdik érezni. Csak ő nem szól semmit, 

az esti bogárvadász, a sutaröptű madár, a denevér, a pesti fecske.

A z Állatkertben két egymásba nyíló kerítés, az egyiken is kint van a bérlő név
jegye, a másikon is. Az egyikben a fekete bivaly lakik, a másikban a fehér 

’ bivaly, latinul és magyarul. Csakhogy egyik lakosztályból át lehet a másikba 
menni és jelenleg a két bérlő ki is használta ezt a lehetőséget. Most a fehér bivaly 
a fekete bivaly és a fekete bivaly a fehér bivaly és a pesti nemzet zavarban van 
és nem tudja, mit higgyen. Ebből látom, hogy hogy keletkeznek Pesten a félre
értések. %

H alványrózsaszín foltocskát látok a nyüzsgő téren, a villamosbódénál, a szürke 
vasoszlopon. Megnézem közelebbről: a foltocskának elmosódott szívformája 
van. Végighúzva rajta az ujjam: pirosceruzás lesz, a foltocska fog. Elég 

magasan van, gyerekkéz ide fel nem ért. Ez valami titkos jel, amilyent mifelénk 
vándorcigányok hagyogatnak el a pusztai erdőkben. Ide piros szívet rajzolt egyszer 
valaki, nyilván magamforma falusi, aki olyan egymagában bolygott ebben az ember- 
vadonban, mint most én. Eső mosta, hóié áztatta, nap szárította, szél porlasztotta, 
de azért megvan. Ki lehet, merre jár, mit csinál, megvan-e még, aki emléket állí
tott, üznetet küldött, esküt fogadott a piros szívvel? Mindegy, akárki volt, a falusi 
ember úgy érzi, hogy neki most kötelessége egy boltot keresni, ott piros plajbászt 
venni s azzal újra lángolóvá tenni a szürke oszlopon a piros szívet. így ni. Hadd 
nyíljon ez a piros szívvirág ezeknek a szegény pestieknek. Ne mondhassák, hogy 
nem hagytam itt nekik semmit s mit lehet tudni, hátha javamra írják ezt a jóvá
tételt valahol a Cassiopeia-csillagban.
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A kkor és m ost B ehozták a bolettát —
— Mi a különbség a 

békeidők közerkölcsei és 
a mai erkölcsök közt?

— Régen legföllebb só
val panamáztak . . .

— És ma?
— Szó nélkül.

A tihanyi visszhangnál
Én: Igaz, hogy ártat

lan a Vay Kázmér?
A visszhang: . . . mér? 

*
Én: Hát nem furcsa,* 

hogy mennyi visszaélés 
van, mikor a belügymi
nisztérium épít?

A visszhang: . . .  ép itt. lehúzzák a rolettát

BORSSZEM-KABARÉ
MÓRICKA

A KIS TÖRTÉNELMI MATERIALISTA
Szín: pesti iskola. Történelemóra.
A tanár úr rábök egyik nebulóra:
„iVa, mondd, el, hogy mit tudsz Dugovics

TituszrólV'
Felpattan a gyerek és hadarva így szól:

„Dugovics Titusznak hősi bátorsága 
Közismert voli szerte szép Magyarorszó

ba.
Tar török koponyát számtalant szabdalt

meg
És Belgrád várának ostrománál halt meg.

Vakmerő törököt, ki várfokra mászott, 
A tátongó mélybe ö magával rántott...” 
„Jól van” — int a tanár — és szól kis

vártatva:
„Majd a haszontalan Kohn Móric foly

tatja”

Hallván, hogy a tanár a nevén szólítja, 
Az utolsó pádból feláll a Móricka.
„Mondjál nekem, ha tudsz, e hőshöz

hasonlót..
Móricka tűnődik, majd felel ezenmód:

„Ez a Dugovics-cég úgy jön nekem elő, 
Mint a Griin, kinél a papám hitelező.
A Griin inzolvens lett, ölné meg a bánat, 
S magával rántotta csúnyán a papámat.” 

HESZ FERENC

Mért A postol-ucca  ?
A Rózsadombon van egy ucca. ügy 

hívják: Apostol ucca. Az Apostol uccá- 
ban van egy elegáns villa, amelyet a fő
város egyik leggazdagabb vállalkozója 
épített a vejének. Ezt kell tudni a követ
kező hercig történetkéhez.

A villában vendégek voltak. Az egyik 
azt kérdezi:

— Tulajdonképpen mért hívják ezt az 
uccát Apostol uccának?

Feleli a másik:
— Hogy mért? Azért, mert ez a villa 

az apóstól való.

Amin most Pest nevet

Az előkelő lipótvárosi úriasszony 
elmegy egy fiatal orvoshoz. Elmond
ja a baját, az orvos meghallgatja, 
aztán a spanyolfalra mutatva így 
szól:

— Tessék levetkőzni, nagyságos 
asszony.

A hölgy visszavonul, majd pár perc 
múlva kikandikál a paraván mögül 
és csodálkozva kérdi:

— Mi az, drágám ?... Maga nem 
vetkőzik?

Jól m egy nekik
— Hogy van, hogy van, kedves taná

csos úr?
— Hát csak úgy panamáról pana- 

holnapra élek.
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delt a katonáknak, de húst, azt nem. . .

Budapest tíz legnagyobb  
jövedelm ű adófizetője

egy hírlapi statisztika szerint a követ
kező:

Pentrő
gróf Festetich Sándor...............  723.038
Hat8chek J á n o s ..........................  680.184
Dréher J en ő ................................  595.877
Chorin F eren c .............................  535.926
Weiss F iilöp ................................  526.360
gróf Semsey László ....................  483.699
herceg Coburg F ü löp ..................  477.137
Gschwindt E rn ő ..........................  429.211
Vida Jenő ............#......................... 353.027
Fleissig S á n d o r ..........................  349.957

Hogy mik derülnek ki! Ha például az 
ember csak a jótékonysági statisztikát 
olvassa, sohasem találja gróf Festetich 
Sándor, Hatschek János, Dréher Jenő, 
gróf Semsey László, herceg Coburg Fü
löp urakat. Még jó, hogy a legnagyobb 
jövedelmekről is csinálnak statisztikát, 
— legalább hall róluk olykor az ember.

— Képzeld, Kohnt meghívtam ebéd
re és nem jött el.

— Legalább megköszönted neki?

Bethlen és Pöstyén
Két honatya beszélget a t. Ház folyo

sóján.
— Majd meglátod, az lesz a vége Beth

len sok utazgatásának, hogy a végén 
Pöstyénbe megy.

— Miből következteted?
— Mert nagyon gyanúsan sántikál va

lamiben.

Hogy is állunk 
azzal a középitkezéssel?
Megkérdeztük Seiffensteiner Salamon 

bátyánkat, mit szól az építkezési botrány
hoz. Salamon bátyánk vállat vont és így 
szólt :

Egy társaságban egy tény ér jós produ
kálja magát. A társaság tagjai ámuldoz
va hallgatják a találó megállapításokat. 
Spitzer is odatartja a kezét a tenyérjós 
elé és megkérdi:

— Na, az én tenyeremből mit olvas ki?
A tény érj ós egy futó pillantást vet

Spitzer kezére, aztán így szól:
— Azt, hogy uraságod nem igen hasz

nál szappant.
Aszpasz: ahol középítkezés van, ott 

nem is olyan nagy kunct kitalálni egy kis 
szabálytalanságot.

Tanító: Isten mindenütt jelen van. 
Móricka: Például nálunk a szalon

ban is?
Tanító: Ott is.
(Móricka szemtelenül nevet.) 
Tanító: Mi van ezen nevetni való? 
Móricka: Nincs is szalonunk...

A dekoltázs
A férj így szól molett feleségéhez:
— Ebben a kivágott ruhában olyan 

vagy, mint egy jó költségvetés.
— Hogy érted ezt?
— Fölösleget mutatsz k i . . .

— Mondd, Pista, mért mondják azt, 
hogy a mai lányok erkölcstelenek?

— Erre a kérdésre pontosan meg tud
nék felelni, de nem engedi meg momen
tán helyzetem.
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Weekend a Zugligetben

— Menjünk tovább, Micike. . .  Nem ambicionálom ezt a helyet.
— Mért? Mit akar maga tulajdonképpen?
— Én ma bokros érdemeket akarok szerezni.

Tegnap és ma CSODABOGÁR
Közpénz körül nagy a baj, 
Fel van függesztve a Vay.

Lecsukták a Kele ment,
Ő is mélyen belement. . .

Tőzsde régi urai 
Mondják: Persze, Duray! __

Itt is, ott is panama. . .  
Nana, urak, nanana!

Mert ha tovább így niegyen, 
Végig zúg a tömegen:

Gyertek, gyertek vissza hát 
R é g iy  szolid jxinamák!

A 94 éves táncos főherceg
Dr. Seffer László pécsi ügyvéd, ny. 

járásbíró írja a Borsszem Jankónak:
A „Magyarság” folytatásos regényt 

közöl, melynek ez a címe: „Csodálatos 
farsang Budán” . A regény Mária Terézia 
idejében játszódik le, de a június 19-iki 
számban egy kilencvennégy éves főher
cegről beszél, aki reggelig táncolt. 
Mária Terézia idejében voltak ugyan 
főhercegek, de ezek mind az ő fiai vol
tak. Ha olyan idős főherceg élt volna 
azidőtájt, akkor nyilvánvalóan nem Má
ria Terézia lett volna a király, hanem 
ez a főherceg és akkor a „Pragmatica 
Sanctio”-ra nem lett volna semmi szükség.

j NEHOGY AZTÁN A SOK FEGYELMIBŐL KEGYELMI LEGYEN!
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A belügyben

Scitovszky belügyminiszter: Véget ve
tek az építkezési panamának.

Benfentes úr: De erre nem lehet épí
teni, kegyelmes uram.

K alapüzletben
— Parancsol egy panamakalapot, mél- 

tóságos uram?
— Köszönöm . . .  már van panamám.

Lövöldözés a parlamentben
vagy:

Olvasás közben tilos a nevetés!
A június 25-iki lapokban tudósítást 

olvastunk a képviselöház folyosóján le
zajlott boletta-vitáról, amelynek Vass 
József és Sándor Pál voltak a főszerep
lői. Vass miniszter többi közt ezt mondta:

— Nem nagy bátorság odalőni, ahon
nan nem lőnek vissza. Hát mi vissza
lövünk.

— Igen ám, — vágott vissza Sándor 
'P á l — csakhogy te sokkal erősebben lősz
vissza.

Vagyis: Sándor Pál lő és Vass József 
visszalő. Még pedig sokkal erősebben. 
Nem csoda. Némi korkülönbség mégis 
csak van kettejük közt.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Edj Vay led jen 

a fülüttesed és csak 
akkor védj ed észre, 
omikor már olvad!

— Pont akkor é- 
pítsék le oz építkezé
si panamát, omikor 
nadj fáradsággal 
végre kijártál ma
godnak edjet!

— Már o hetedik 
napja hiábo próbál
ják neked madj aráz
ni o Lipótmezűn a bolet ta-gyavaslattul 
Oz értelemt:

— 0  feleséged menjen nyaralni Ve- 
neziábo, te pedig inzolvenéciáho!

— Ledjél te edj miniszteri tonácsos 
és gyűljön meg o te bajod oz ügyészség
gel o mcgvesztegetű modorod miatt!

— Vadevezűsök kiizé kerüljön o te 
hajadon leángyod és mikor megvan o baj, 
vidjék el o bűrüket szárazon!

A hires Szabolcska-vers
a belügyminiszter hortobágyi ménest fel
oszlató intézkedése után:

Tudja a jó Mindenható,
Miért betiltani való,
Hogy a ménes ott delelget 
Hortobágyi csárda mellett,
Csárda mellett. . .

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy földbirtokos vevője azt kérdezi 

Komlós Sándortól, a népszerű Andrássy 
úti úridivatkereskedötől :

— Na, mit szól, Komlós úr, a bolettá- 
hoz?

— Azt, hogy a gabonát adhatják ilyen 
jeffyre, de pédául én a ruhát egészen 
másféle jegyre adom.

— Milyen jegyre?
— Bankjegyre.

BECIVA
BEKETOV CIRKUSZ 

VARIETÉ-RAGYOGÓ MŰSORA
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— Halljuk a 
pletykát!

— Már mondom. 
Tehát: A kis sző
ke művésznő ta
lálkozott az uccán 
egyik férfiismerő
sével, aki moziba 
hívta. Mikor a sö
tét páholyban ül
tek, a művésznő 
örömének adott ki
fejezést, hogy így 
összekerültek.

— Ez valósággal 
az Isten ujja volt 
— mondta.

A fiatalember 
szórakozottan he
begte:

— Pardon ..  Ez 
az én ujjam volt.

Flapper Tones! 
és Független Miéi 

elmélkedései 
a világ folyásáról

(Mici és Toncsi ezúttal vadevezősök 
partnerei, A Duna háborog és hébereg, 
o  parton sűrűn cirkálnak az erkölcs
rendészet buzgó csőszei, akik a nép egy
szeri. gyermekeiből lettek a vasárnapi 
örömök bősz megrontói. Romlat lanságuk 
szerencsére gyakran megóvja őket attól, 
hogy olyan dolgokat is észreve gyenek, 
melyek az ő erkölcseiket rontanák meg.)

Toncsi: Helló! Helló! Adj, kérlek, egy 
Memphist.

Mici : Csodálom, hogy csak most ve
szed észre. . .  de mi az a helló?

Toncsi: A „halló” angolul. Aki elő
kelő, az helló-t mond halló helyett.

Mici: Kösz. Újabb kelléke az előkelő
ségnek. A múltkor egy családi ozsonnán 
egyik unokanővérem, akinek a családi 
vagyonból már csak a gőgje maradt meg, 
valami nagyszerűt mondott. Azt mondta, 
hogy ma már csak az a rendes és igazi 
gazdag ember, aki tönkrement.

Toncsi: Hagyjuk ezt. Mit szólsz az új 
országos névmagyarosító társasághoz?

M id: Nagyon vicces. Arra gondolok, 
Hogy az ember lefekszik egy Kováccsal 
és esetleg egy kis Kohnnal kel fel.

Toncsi: Kérlek, nem tudod mit jelen
tenek azok a nagy P-k az Andrássy út 
közepén?

Mici: Bizonyára várnak valamire, ami 
ott megáll.

Toncsi: Olvastál már a legújabb vív
mányról, a gyomorfényképezésről?

Mici: Remélem, hogy itt meg fognak 
állni. . .  Még az hiányzik, hogy ezt a 
fényképezési mániát túlvigyék a demar
kációs vonalon ! . . .

Toncsi: Láttad, kérlek, a „Hotel Lem- 
berg” -et a Király-Színházban?

Mici: Shocking! Nem szoktam garni - 
ba járni. A Király-Színházról pedig 
már azt a keveset is elfelejtettem, amit 
a mamámtól hallottam róla.

Toncsi: És mit szólsz Harsányi Zsolt
hoz?

M id: Mért? Mi van vele? Csak nem...
Toncsi: Szó sincs róla. Ő lett a szín

padi szerzők elnöke.
M id: Akkor rohanok és gratulálok 

neki. De azt is megírom, hogy ha emiatt 
kevesebb darabot fog írni, akkor sürgő
sen adja át a helyét — ifjabb Hegedűs 
Sándornak. Pá, édesem!

A társaságban azt kérdezi egy úr 
egy sovány emberkétől:

— Mondja, kérem, ki az a lehetet
len megjelenésű nő ott a sarokban?

— A feleségem.
— Pardon, végtelenül sajnálom. 

Tévedtem.
— Nem ön tévedett. Én tévedtem 

annak idején.
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R ébuszok
i.

Nú?...
Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 

számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Egy 
pár elsőrendű selyemharisnya, 2. Egy 
férfi evezős felszerelés (trikó és nadrág). 
Mind a két nyeremény a Nemzeti Rek
lámáruházból (VI, Király ueca 94.). 3. 
Molnár Jenő humoros könyve: „Ilyenek 
vagyunk/’ 4. Mokány Berci zaftos his
tóriái. 5. Seiffensteiner Salamon anek
dotái,

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Borravaló, 
II. Ingatlan, A megfejtők közül Bolgár 
Klári (Budapest) egy pár selyemharis
nyát, dr. Reisch Ödön (Budapest) egy 
férfi evezős felszerelést, Mészáros Tamás 
(Budapest) Molnár Jenő humoros köny
vét, Nagy Károly (Szolnok) Mokány 
Berci zaftos históriáit, Bruck Géza 
(Kecskemét) Seif f  ensteiner Salamon 
anekdotáit, Hoffmann Gizi (Szentes) egy 
asztali órát nyert. A jutalmakat postán 
küldi el a kiadóhivatal.

A (. Ház folyosóján
— Borzasztó sok a visszaélés. Ügy lát

szik, egy egész külön kaszt alakult itt ki.
— Igen. A sikkaszt.

Ez a köszönet,
kedves Állatkert ?

Micsoda sértéseket vágnak 
az adományozók fejéhez

„Mi történt az Állatkertben?” címmel 
kis füzetet árusítanak az Állatkert terü
letén. Ebből a füzetkéből idézzük szószé- 
rint a következőket:

„Ezek a gondolatok foglalkoztatják az 
Állatkert vezetőségét, amikor ezúton is 
hálásan megemlékezik névszerint az in
tézmény lelkes pártfogóiról és ajándéko
zóiról, akiknek névsora a következő:

1929 november havában (XI. 18-tól) : 
Fazekas Gyula egy törzs baromfi és egy 
szárcsa. 1929 december havában: Gras fi 
Andor egy gatyás ölyv; Kugli Kálmán 
egy szajkó; Báró Kende Zsigmond egy 
borz; Mendel István egy hörcsög; Natív 
János egy lármás sas. 1930 január 
havában: Tarján Tibor egy kontyos 
réce; Magyar Posztógyár R.-T. egy vér
cse; vitéz Sebők Miklós egy pocgém; 
Hofbauer Ottó egy kékes rétihéja; dr* 
Vigyázó Gyula egy hullámos papagáj ; 
Kárpáti Elemér egy agár. 1930 február 
havában: Weber Oszkámé Tgy angora 
macska; Kovács Antal egy kuvik; 
Maria y Barnabás egy gatyás ölyv. 1930 
március havában: Erzsébet főhercegnő 
őfensége egy bütykös hattyú; Maultasch 
Róbert egy kacagó gerle; Nuridsán La
jos egy hörcsög) Esch Győző egy kuvasz.”1 

Hogy mi mindent kell zsebrevágni egy 
adományozónak az Állatkert hivatalos 
értesítőjének szerkesztőjétől! . . .

A lojá lis honatyák 
és Seifíensteiner Salamon

Megkérdeztük Salamon bátyánkat, je
lent-e valamit az, hogy a honatyák nagy 
része térdet hajt a kormány akarata 
előtt. Szerkesztőségünk bölcs Salamon
ja finom magyar dohánnyal megtöm- 
ködte a pipáját és így szólt:

Grün azt mondta egyízben Blaunak:
—  Samu, te nagyon szeretheted a fe

leségedet.
— Honnan veszed ezt?
— Tőle magától . hallottam, hogy ál

landóan térdelsz előtte. Vagy talán nem 
igaz?

— Dehogy nem, — legyintett Blau — 
de ez csak azt jelenti, hogy térdenállva 
kérem az Istent, hogy szabadítson már 
meg tőle.
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\&3gy Laboda urat^m egtréfálták
• Százhatvan tisztviselő dolgozott a 

bankban, amely főleg két dologról volt 
nevezetes. Arról, hogy a legmagasabb 
kamatot szedte és a legalacsonyabb ka
matot adta, meg arról, hogy egy nagyon 
erőszakos, rosszmájú és rosszmodorú em
ber volt az ügyvezető-igazgatója. A,rész
vényesek nyilván úgy okoskodtak, hogy 
ezt az üzleti rendszert, tudniillik a ma
gas kamat szedését a kihitelezett össze
gek után és az alacsony kamatok adását 
a betétek után csak ilyenfajta emberrel 
lehet fentartani. Az igazgató úr már 
másfél évtized óta vezette a gazdag és 
s&yre gyarapodó intézetet, mindenféle 
érzelmi momentum kizárásával. Egy sze
relme volt csak: a pénz, a minél több 
pénz és ennek a szenvedélyének aláren
delt mindent: szívjóságot, nemeslelkűsé- 
get, jóindulatot, ellágyulást, részvétet. A 
tisztviselők röviden úgy hívták: az 
emberevő.

A bank alkalmazottai közül csak azok 
érvényesültek, akik ridegség dolgában a 
mintaképül szolgáló „emberevőhöz” igye
keztek méltók lenni. Tökéletesen senki- 
sem vehette föl vele a versenyt. Voltak 
galamblelkű emberek, akik nagy dérrel- 
durral játszották meg a kérlelhetetlent, 
de az első komoly próbatétnél kudarcot 
vallottak. Olyanok voltak ezek, mint a 
pattogó szavú, így-úgy parancsolgató, 
szemeiből kénköves lángot lövellő, kar
dos menyecske, akit az első kérő szó, 
egy esdeklő tekintet menten levesz a lá
báról. Akit csak egy szemernyi ambíció 
fűtött, aki föl akarta magára hívni a 
figyelmet, mind az emberevőt utánozta.

Laboda úr a könyvelési osztályban va
lami egészer kivételes jelenség volt. 
Mintha a karthauziak rendjéből csöppent 
volna ide, úgyszólván egész nap a hang
ját sem lehetett hallani. Ha hívta a fő
nöke, suhanó lépésekkel sietett végig a 
folyosón és szelíd szőkeségében az alá
zatos szolgálatkészség szobra volt, 
amint megállt a könyvelési osztály veze
tője előtt. Ha nagyritkán kisebb hibát 
követett el és megpirongatták, lányosán 
elpirult és bocsánatért rebegett. Kollégái

iránt végtelenül udvarias és előzékeny 
volt. Persze mindenki elveszett ember
nek tartotta és a bank egyik versfaragó 
hivatalnoka gúnyos rigmusokban figu
rázta ki Labodát, kitűnő fantáziával ve
títve előre húsz év múltán való álla
potát, amikor is változatlanul és rendü
letlenül a könyvelési osztályban ül és 
hosszú fehér szakála elönti az íróasztalt.

Általán Laboda János volt minden jó és 
inkább minden rossz tréfa központja és 
célpontja. A legjobban azokon a koholt 
eseteken mulattak, amelyeknek az ügy
vezetőigazgató és Laboda volt a szerep
lőjük. Laboda tudniillik soha az életben 
nem remélhette, hogy az „emberevő” 
színe elé kerül, sőt az emberevőnek bizo
nyára sejtelme sem volt róla, hogy egy 
Laboda János nevű, harminchét éves, 
nős egyén dolgozik a bankjában. Az em
berevőtől reszkető tisztviselők a maguk 
félelmét Labodában látták megszemé
lyesítve és az emberi gyarlóság régi re
cipéje szerint nem magukat sajnálták le 
azért, hanem azt, akiben ez a félelem a 
legőszintébben jelentkezett.

Egy csütörtöki napon nagy szenzá
cióra ébredtek a könyvelési osztály tiszt
viselői. A főnökük az elnöki osztály ve
zetőjévé lépett elő.

—  Ki lesz az utóda? — suttogták, 
tippelték órákhosszat.

A versfaragó, aki az áruosztályon dol
gozott, egy percre átszaladt a könyve
lési osztályba, néhány szót váltott az 
osztályhelyettes hivatalnokkal, aztán 
visszasietett.
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— Gyerekek, — közölték a beavatot
tak az osztályon levőkkel — nagy hecc 
lesz. Meg fogtok mindnyájan pukkadni.

Egyedül Labodát hagyták ki a dolog
ból. Világos volt, mi készül.

Félóra múlva megszólalt a könyvelési 
osztály telefonja. Laboda urat kereste 
az elnöki osztály.

— Tessék parancsolni — sóhajtott a 
telefonba Laboda olvadékonyan.

— Az ügyvezető-igazgató kéreti — 
hangzott a válasz.

— E-e-engem ? — hebegte Laboda.
— Igen, magát, kedves Laboda . . .  

még pedig a könyvelési osztály főnöki 
állása dolgában. Ez aztán a szerencse 
Laboda úr. Gratulálok.

Laboda homlokán verejtékcsöppek je
lentek meg. A váratlan boldogság ter
melte ki őket. Hogy ő, Laboda János, 
harminchét éves, nős könyvelőkuli, hat 
idősebb kollégája átugrásával, osztály
főnök lesz? Az első érzése után, amely
be valami meghatározhatatlan rémület 
is keveredett, alkalmasint attól a gondo
lattól, hogy pár pillanat múlva szemtől- 
szembe fog állani az emberevővel, dia
dalmas mosoly suhant végig sápadt ar
cán. És nem vette észre, hogy az egész 
osztály őt figyelte, a hangját, a mozdu
latait és hogy zsebkendőt tartottak az 
orruk elé, nehogy hangos kacajban tör
jenek ki.

Letette a kagylót, két kezével előbb 
a haját, aztán a ruháját simította végig, 
lehúzta jobbkezéről a karvédőt, zseb
kendőjével leverte cipőjéről a port, meg
igazította f  nyakravalóját és titokzatos 
arccal kisomfordált a teremből. Mikor 
becsukódott az ajtó, egyetlen hahotázó 
kórusban tört ki az osztály.

— BedűltÎ . . .  Beugrott! . . .  Na ez re
m ek !.-. Hogy mi lesz i t t ? ! . . .  — kiál
toztak össze-vissza.

Egy hirtelenvöröshajú fiatalember ezt 
indítványozta:

— Jó lenne a mentőkért telefonálni. 
Hiszen menten megüti a guta, mihelyt 
megtudja. . .

A versfaragó arra vállalkozott, hogy 
az elnöki osztályon, az előszobában várja 
meg a tragikomédia csattanóját, ö  volt, 
aki a tréfát kieszelte, ó telefonált, hát 
megérdemli, hogy ő legyen első élvezője 
a nagy heccnek.

Öt perc feszült várakozásban telt el. 
Újabb öt perc elmúltával idegeskedni 
kezdtek az osztályon. Futárt küldtek az 
elnökségre, ahonnan visszatelefonáltak, 
hogy Laboda még mindig bent van az 
emberevőnél.

— Ujjé, — harsogták — most van 
neki mit hallani!

Schlögel úr, az osztály legidősebb 
tisztviselője sajnálkozni kezdett:

— Szegény Laboda! . . .  Ezt nem érde
melte meg tőlünk. Azt hiszem, túlságo
san erős a tréfa.

És eltelt még öt perc és újra öt perc. 
Laboda nem jött ki az ügyvezető-igaz
gató szobájából.

— Lehet, hogy rosszul lett — vélte a 
vöröshajú. — Mondtam, ugy-e, hogy te
lefonálni kéne a mentőkért.

Újabb öt perc és Laboda János kilé
pett az emberevő félelmetes barlangjá
ból. A versfaragót, aki az utolsó pilla
natban úgy tett, mintha az előszobából 
telefonálni akart volna, észre sem vette. 
Alig lehetett ráismerni. Kihúzta magát, 
hátravetette a fejét, két kezét a nadrág
zsebébe süllyesztette, így ment végig a 
folyosón.

Az osztály tisztviselői rémülten néz
tek Laboda mosolyban fürdő arcára. Azt 
hitték: megőrült. És Laboda János meg
állt a terem közepén, jobb lábát hanya
gul előre vezetett, hátraszegte a fejét, 
megköszörülte a torkát és nagyot szip
pantva egy „Coronitas” -ból, így szólt:

— Uraim, van szerencsém önökkel kö
zölni, hogy az ügyvezető-igazgató úr az 
osztály főnökévé nevezett ki.

Elsőnek a hirtelenvörös találta fel ma
gát. Odaugrott elébe és hajlongva gratu
lált. A többiek még haboztak, de a vers
faragó lélekszakadva rohant az osztály
ra és kétségbeesett arcáról mindenki le
olvashatta az eredményt.

Az „emberevő” a kinevezés után be
hívta az elnöki osztály vezetőjét, Kopasz 
urat.

— Furcsa embert ismertem meg az 
előbb — mondta.

— A Labodát? — felelt Kopasz úr 
bocsánatkérő hangon. — Nem tehetek 
róla és kegyes elnézést kérek, hogy egy 
pillanatig nem voltam a helyemen és 
minden engedély nélkül idetolakodott. . .

— Sose kérjen elnézést. Ez a Laboda 
nagyszerű embernek látszik. Képzelje 
csak. . .  fait accompli elé állított. Azzal 
jött be, hogy köszöni, hogy rágondoltam 
a könyvelési főnökség betöltésénél és ki
jelentette, hogy nem fogok csalódni ben
ne. Tudja, az ilyesmi imponál nekem. 
Egy ember, aki egész egyszerűen rám- 
disputálja a maga akaratát. Ebben az 
emberben energia van, bátorság van, 
iniciativa van. Ilyen emberre van szüksé
gem. Nyomban kineveztem a könyvelési 
osztály főnökének.



13. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 23. oidai

A közszállító felesége

— Micsoda pehh !... A férjem a „Markócban ül, az ügyész minden fekvősé- 
gére rátette a kezét, csak ép rólam feledkezett meg. Igazán nem szép tó'le.

Új bár Gabonalőzsdések dala
— Hallottad? A Rombach uccában új RITKA BÚZA, RITKA ÁRPA,

bár nyílt. RITKA ROSSZ
— Miféle bár? (manapság pesti gabonabizományosnak
— Bár Micve. lenni.)
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